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Planul național unic de dezvoltare 

economico-socială a țării pe perioada 1986-1990

CALITATEA VIEȚII ÎNTREGULUI POPOR 
finalitatea majoră a tuturor prevederilor 

actualului plan cincinal
„Tot ceea ce facem pentru dezvoltarea economică a patriei este menit 

să contribuie la crearea condițiilor pentru ca viața celor ce muncesc în 
România să devină mai îmbelșugată, mai frumoasă, ca fiecare cetățean al 
țării noastre să se bucure de un nivel de trai, material și spiritual, tot mai 
ridicat".

NICOLAE CEAUȘESCU
Adoptarea de către Marea Adu

nare Națională, forul legislativ su
prem al tării, a Legii Planului na
tional unic de dezvoltare econo
mico-socială a Republicii Socialis
te România pe perioada 1986—1990 
— document fundamental pentru 
orientarea și conducerea activită
ții creatoare a întregului popor in 
următorii ani. elaborat sub îndru
marea nemijlocită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, președintele 
republicii — marchează trecerea 
spre o etapă nouă, hotăritoare, in 
înfăptuirea Programului partidului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înainta
re a României spre comunism. 
Expresie a voinței și interesului 
tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii, care și-au spus cuvîntul 
prin modalitățile eficiente și cu
prinzătoare oferite de sistemul de
mocrației muncitorești-revoluțio- 
nare, prevederile planului întru
nesc atributul de evidentă creație 
colectivă a tuturor celor chemați 
să le transpună in fapt si oferă, în 
limbajul sobru dar cert al cifrelor 
și orientărilor sintetic exprimate, 
imaginea limpede și mobilizatoare 
a muncii și rezultatelor ei din pe
rioada următoare, a chipului și 
vieții României socialiste, al po
porului ei, în anul 1990.

Așa cum au subliniat, în repe
tate rinduri, documentele de par
tid, cum reliefează in cuvintările
sale, cu atita forță de convingere, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. eta
pa nouă din evoluția economiei 
tării noastre trebuie să se caracte

Șantierele muncii pentru țară,
șantierele muncii pentru oameni

Ca o curiozitate a Jiului de Vest, 
care izvorăște din Retezat și co
boară din încleștarea și umbra 
munților spre- lumina depresiunii 
ce i-a imprumutat numele, este și 
faptul mai puțin cunoscut că, in a- 
numite porțiuni, el se aruncă tu
multuos spre Vale pe două albii : 
una văzută, alta nevăzută. Firul lui 
încă firav dispare din loc in loc 
privirii și-și lasă cărarea bolovănoa
să uscată ; poate chiar sub ea,z sau 
(cine știe ?) alături, călătorește prin 
subterane nevăzute și necunoscute de 
nimeni pentru ca, apoi, din .nou să 
reapară la suprafață.

M-am întrebat dacă nu 'cumva 
acest curs al Jiului, înainte de a fi 
pus la lucru la preparați- 
ile de cărbune sau pentru 
alte scopuri, nu înseamnă 
o anticipare, o prefață la 
„cartea de muncă“ a oa
menilor Văii Jiului. A ace
lor oameni care* coboară zi 
de zi în subteran și își pe
trec (termen impropriu !) 
a treia parte din fiecare 
zi și din toți anii de mun
că în adincurile împietrite, 
reci sau fierbinți, umede 
sau uscate, in locuri unde 
presiunea atmosferică, viteza curen- 
tilor de aer sau temperatura nu se 
potrivesc niciodată cu starea vremii 
de la suprafață.

Pentru Început să privim spre 
ceea ce fie vede, să intrăm în am
bianța evenimentelor la zi ale Văii 
Jiului. Cine a văzut-o, confirmă ; 
cine n-a văzut Valea în ultimii 
cinci ani și va reveni acum prin 
aceste locuri va rămine, deopotrivă, 
dezorientat și uimit : nu mai pot fi 
întilnite multe din locurile cunoscu
te. Cu deosebire, orașele Petroșani 
și Lupeni s-au reînnoit și se re
înnoiesc structural; se croiesc drepte 
și largi șosele și bulevarde, se con
struiesc poduri și viaducte, noi gări și 
autogări, piețe, școli și dispensare...

Marile și Întinsele șantiere de la 
suprafață, ale căror lucrări sînt des
tinate omului, ridicării calității vie
ții lui, nu sînt însă cu nimic mai 
presus decît marile și întinsele lu
crări de investiții subterane care au 
ca scop deschiderea de noi ori
zonturi și cîmpuri miniere pentru a 
se asigura energeticii și industriei 
„untul pămîntului" — cărbunele, in 
cantități tot mai mari.

Dar cum poate fi luat „pulsul" 
evenimentelor cotidiene, în marea 
lor diversitate, al transformărilor 
radicale din Valea Jiului, altfel 
decit participînd la ele ? Am făcut-o 
zilele trecute, care au 'marcat o 
săptămînă din acest inceput de vară.

...La Comitetul municipal de partid 
Petroșani se discută despre urgen
tarea lucrărilor la unele obiective 
sociale. Se iau în calcul posibilită

rizeze, tn mod obiectiv, printr-o 
dezvoltare puternic intensivă, prin 
folosirea cu maximum de eficien
ță a resurselor materiale și umane, 
prin obținerea unei noi calități, su
perioare, în toate domeniile de ac
tivitate — iar indicatorii planului 
de dezvoltare economico-socială 
confirmă, întru totul, această o- 
rientare strategică. Ei reflectă, tot
odată, un alt adevăr fundamental, 
o constantă definitorie a întregii 
politici a partidului din anii edi
ficării noii orînduiri, afirmată cu 
deosebită consecventă încă de la 
istoricul Congres al IX-lea al 
P.C.R., de la care se vor împlini, 
în curind, 21 de ani — și anume 
realitatea că tot ceea ce se între
prinde în sensul dezvoltării tării, 
finalitatea supremă a tuturor în
făptuirilor, a întregii evoluții a so
cietății o constituie viata liberă și 
fericită a poporului, bunăstarea 
materială și spirituală a oamenilor 
muncii.

. întemeiată pe muncă, decurgînd 
din muncă și proporțională cu 
roadele muncii pentru dezvoltarea 
economiei naționale calitatea vieții 
urmează să cunoască și in actualul 
cincinal o evoluție ascendentă, pe 
baza sigură a roadelor activității 
creatoare și în ritm cu obținerea 
acestora. De aceea se poate spune 
că planul de dezvoltare economi
co-socială, prefigurind reperele si
gure ale înălțării României pe noi 
culmi de civilizație și progres, con
feră totodată perspectiva ridicării 
necontenite, pe baze economice să
nătoase. a calității vieții.

O atestă, de altfel, înseși preve

țile reale existente, forțele necesa
re. termenele de finalizare. Se are 
în vedere darea în folosință a 
unora dintre ele — gara din Lupeni 
și piața din Petroșani — pină la 
23 August. Apar și puncte de ve
dere divergente. Dar ’ capătă contur 
unele soluții. Care, ce-i drept, au 
mai fost aplicate cu succes și in alte 
împrejurări. Intre ele, constituirea 
unor formații de meseriași — zidari, 
dulgheri, provenind de la diferite 
unități industriale — care să preia 
în acord global lucrările pentru care 
constructorii n-au asigurată forța de 
muncă necesară. Se știe, prin urmare, 
cine și ce are de făcut și pînă cînd. 
Așa că „la treabă" — spune cineva.

Valea Jiului văzută de aproape 
într-o săptămînă obișnuită

...A apărut cartea noului mens al 
trenurilor de călători pentru perioa
da 1 iunie 1986 — 30 mai 1987. Vic
tor Iloiu, șeful regulatorului de cir
culație Petroșani, o răsfoiește și se 
oprește la pagina 94, la trenul 202. 
Pune degetul pe un nume de loca
litate și spune : „Pînă acum, capătul 
de linie pentru transportul de că
lători a fost orașul Lupeni. în vii
torul apropiat, adică prin noiembrie 
anul acesta, capătul liniei de cale 
ferată va fi o statie nouă, intr-o 
localitate urbană nouă, apărută pen
tru prima dată în geografia căilor 
ferate românești — Bărbăteni."

...în aceste zile, „Madrigalul" dă 
concerte în sălile caselor de cultură, 
la cluburile muncitorești. în sălile 
de apel ale minerilor, se lntllnește 
și dezbate cu creatori locali preocu
pări privind calitatea interpretati
vă. opțiuni pentru alegerea reper
toriului. La încheierea concertului 
dat la Vulcan am solicitat două a- 
precieri : „La a cincea intîlnire a- 
nuală consecutivă, Valea Jiului re
prezintă pentru noi o «mină de aur» 
din care extragem filonul prospeți
mii noastre pe care-1 decantăm apoj, 
pretutindeni, în lume" (prof. univ. 
Marin Constantin, artist emerit) ; 
„întilnirile cu minerii Văii Jiului 
ne emoționează, ne fortifică, ne o- 
feră mereu noi surse de inspirație" 
(Nicolae Călinoiu, președintele Uniu
nii compozitorilor și muzicologilor, 
rectorul Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu").

...îl caut pe Mireea Buba, coleg 

derile concrete ale planului. Este 
demnă de reținut, bunăoară, dina
mica indicatorilor de largă refe
rință pentru nivelul de trai. Pla
nul prevede creșterea retribuției 
medii reale — intr-un ritm mediu 
anual de 1,2—1,6 la sută, ajungîn- 
du-se să atingă în 1990 nivelul de 
106—108 la sută fată de 1985. Este 
semnificativ că același ritm mediu 
anual și același nivel final sînt 
stabilite și pentru veniturile reale 
ale țărănimii provenite din munca 
in cooperativele agricole de produc
ție și gospodăriile personale (pe o 
persoană activă), ceea ce concordă 
cu ansamblul măsurilor întreprinse 
pentru dezvoltarea mai accelerată 
a agriculturii, pentru sporirea a- 
portului acestei importante ramuri 
la vigoarea generală a economiei 
naționale. Corelat cu nivelurile de. 
producție stabilite pentru diferite 
sectoare economice și produse de 
bază, planul prevede sporirea des
facerilor de mărfuri cu amănuntul 
într-un ritm mediu anual de 1,8 la 
sută, ajungîndu-se în ultimul an 
al cincinalului la nivelul de 109.4 
la șută față de încheierea cinci
nalului precedent.

Deosebit de semnificativă este 
preocuparea ca ridicarea calității 
vieții să se obțină în concordanță 
cu tendințele pe plan mondial, cu 
cerințele civilizației moderne și să 
cuprindă o gamă eît mai largă și 
mai diversă de aspecte, atît din 
domeniul vieții materiale, cît și din 
domeniul vieții spirituale. Este 
ceea ce sugerează, cu deosebită 
concretețe, ritmul deosebit de rapid 
al dezvoltării prestărilor de servicii 

din promoția 1954 a Școlii medii teh
nice de cărbune din Lupeni, despre 
care am aflat că a ieșit la pensie 
chiar zilele trecute. Cu o pensie — 
se spune aici — de 6 200 lei. Nu-i 
de găsit ! Este, se pare, la cabana 
„Straja" a minerilor din Lupeni, 
unde ajută la niște amenajări. Cei
lalți colegi, Kertes și Ion On, 
primii maiștri mineri, l-au urmat, 
desigur. Cum și-au sărbătorit oare 
evenimentul ?

...în cadrul frecventelor schimburi 
de vizite reciproce, care vizează di
ferite domenii ale activității politi
ce și i economico-sociale, dintre ju
dețul Hunedoara și regiunea Donețk, 
o delegație din regiunea înfrățită 

efectuează o vizită și în 
Valea Jiului. Pe tovarășii 
sovietici îi interesează și 
preocupările edilitar-gos- 
podărești. Parcurgînd șira
gul de localități, gazdele 
au ce arăta oaspeților, au 
multe să le spună. Tovară
șii Lazăr Filip, prim-vice- 
președinte ăl consiliului 
popular al municipiului, și 
ing. Alexandru Todor, di
rectorul I.G.C.L., vorbesc 
despre modul în 'care își 

fac probleme., din problemele oame
nilor. Iată, expansiunea construcțiilor 
de locuințe a făcut ca debitul de apă 
potabilă pentru toate chiuvetele 
din apartamente să devină neîndes
tulător. S-au alocat 97 de milioane 
lei pentru dublarea capacității de 
captare, tfatare și transport al apei 
de la Valea de Pești pînă la Petro
șani și alte 19,5 milioane lei pentru 
creșterea capacității de captare, 
tratare și trapsport al apei din pîrîul 
Jieț ; acum este rîndul edililor să 
execute în așa fel cele două inves
tiții încât. într-un viitor cît mai 
apropiat, apa din casele oamenilor 
să fie cristalină, rece și pură cum 
este cea de izvor.

...în biroul tovarășului Mireea 
Costinaș, președintele Judecătoriei 
din Petroșani, intră un vechi și 
cunoscut om al profesiei : juristul 
pensionar David Maniu. Amindoi 
sînt consecvenți colaboratori ai zia
rului local. Și-au stabilit această 
întîlnire pentru, 'a' alcătui planul te
matic și rubricile paginii cu apariție 
lunară, intitulată „Prevenirea acci
dentelor de muncă prin mijloace 
juridice" care urmează să apară în 
ziarul „Steagul roșu". „Ne bucură 
interesul pe care-1 manifestă pentru 
pagina noastră atît minerii experi
mentați, cit și cei care au primit 
de curind «botezul» minei — ni se 
spune. Ne bucură că vorbim prin 
intermediul ziarului cu mii și mii

Constantin MORARU
(Continuare în pag. a V-a) 

pentru populație. Ce înseamnă 
pentru viața cotidiană faptul că 
nivelul prestărilor va fi de 179,7 la 
sută în 1990 raportat la 1985, mar- 
cînd o creștere cu aproape 80 la 
sută în numai cinci ani ? înseamnă 
efectiv noi progrese în ridicarea 
calității vieții, privită în toată com
plexitatea ei, departe de reducerea 
simplistă numai la dobîndirea de 
bunuri. înseamnă, de asemenea, că 
se acordă importanta cuvenită ce
rințelor vieții modeme, activități
lor și facilităților nemijlocit legate 
de caracterul tot mai divers al pre
ocupărilor omului, de dorința sa 
de a câștiga cît mai mult timp liber 
și de a-1 folosi pentru dezvoltarea 
armonioasă a personalității sale, 
de condițiile superioare ale urba
nizării, de gradul tot mai înalt de 
dotare tehnică al fiecărui cămin. 
Mai înseamnă prestații superioare 
pentru ocrotirea sănătății, pentru 
îmbogățirea orizontului de cunoș
tințe generale, preocupări și activi
tăți de agrement tot mai elevate și 
mai instructive, mai mult sport, mal 
mult turism. Asemenea elemente 
diversificate in viata oamenilor 
concordă cu o alia prevedere a 
planului foarte însemnată pentru 
calitatea vieții : perspectiva trecerii 
ia săptămina de lucru de 44—42 de 
ore in toate sectoarele de activi
tate, pe măsura realizării sarcini
lor prevăzute în programul privind 
organizarea și modernizarea pro
ducției și de creștere a productivi
tății muncii.

Noua durată a săptămînll de
(Continuare în pag. a Il-a)

BIHOR : Suplimentar,

produse utile economiei
Colectivele din industria biho- 

reană acordă atenție deosebită 
organizării superioare a produc
ției. Ca urmare, în perioada 
care a trecut din acest an au 
fost livrate suplimentar econo
miei naționale 135 000 tone lig
nit, 65,5 milioane metri cubi 
gaze libere, 10 550 tone argilă 
refractară, 46,7 milioane kWh 
energie electrică pe cărbune, 
produse de mecanică fină în- 
sumind 18,4 milioane lei. 154 
tone utilaj pentru materiale de 
construcții, 600 tone uleiuri mi
nerale, 5 350 tone alumină, ma- 
șini-unelte pentru prelucrarea 
metalelor în valoare de 7,2 mi
lioane lei, 200 tone lacuri și 
vopsele, 4 200 tone prefabricate 
din beton armat, confecții tex
tile și altele. Cele mai bune re
zultate le-au obținut minerii de 
la Voivozi, energeticienii și 
aluminiștii orădeni. oamenii 
muncii de la „înfrățirea", „Me
talica", întreprinderea de sub- 
ansamble și piese pentru mij
loace de transport. Combinatul 
pentru prelucrarea lemnului 
Oradea. întreprinderile de con
fecții din Oradea și Marghita, 
Rafinăria „Crișana" din Supla- 
cu de Barcău, întreprinderea 
de sticlărie din Pădurea Neagră, 
(loan Laza, corespondentul 
„Scînteii").

CONSTANȚA :

Producție fizică 
peste plan

Colectivei» de oameni ai 
muncii din unitățile econo
mice ale județului Constanta 
au obținut importante sporuri 
la producția fizică. Astfel, s-au 
produs și livrat peste plan, de 
la începutul anului și pină in 
prezent. 28 293 kWh energie 
electrică, 280 035 tone calcar 
pentru siderurgie. mașini și 
utilaje pentru agricultură în va
loare de 117 milioane lei, 
1 259 tone acid sulfuric. 10 997 
mc prefabricate din beton, 
165 mp plăci azbociment și 
147 km tuburi azbociment, con
fecții textile în valoare de 20 
milioane lei și altele. Printre 
unitățile care și-au adus o con
tribuție deosebită la obținerea 
acestor rezultate se numără 
întreprinderea „Electrocentrale" 
Constanta. întreprinderea mi
nieră „Dobrogea", întreprinde
rea mecanică pentru utilaje 
Medgidia, Combinatul de lianți 
și azbociment Medgidia, Fabri
ca de confecții Năvodari. (Geor
ge Mihăescu, corespondentul 
„Scînteii").

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a întilnit, joi 
3 iulie, la Palatul Consiliului de 
Stat, cu tovarășul Zhao Ziyang, 
membru al Comitetului Permanent 
al Biroului Politic al C.C. al P. C 
Chinez, premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, care face o vizită 
oficială de prietenie în țara noastră.

în acest cadru, tovarășul Zhao 
Ziyang a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut călduros 
din partea tovarășilor Hu Yaobang, 
secretar general al Comitetului Cen

Convorbiri intre tovarășul Nicolae Ceausescu 
si tovarășul Zhao Ziyang

Joi, 3 iulie, la Palatul Consiliului 
de Stat, au inceput convorbirile in
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar- general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul Zhao 
Ziyang, membru al Comitetului Per
manent al Biroului Politic al C.C. al 
P. C. Chinez, premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze.

La convorbiri au participat tova
rășii Constantin Dăscălescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-ministru al gu
vernului, Ion Dincă, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru, Ilie 
Văduva, ministrul afacerilor externe, 
Paula Prioteasa, adjunct al ministru
lui comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, Mihai 
Părăluță, vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat al Planificării, Angelo 
Miculescu, ambasadorul țării noastre 
la Beijing.

Au luat parte, de asemenea, tova
rășii Lu Dong, președintele Comite
tului de Stat pentru Economie, Qian 
Qichen, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Wang Pinqing, adjunct 
al ministrului relațiilor economice și 
comerțului exterior, Bao Tong, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Restructurarea Sistemului 
Economic, Yu Hongliang, ambasado
rul R. P. Chineze la București.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat, și în acest cadru, tovarășului 
Zhao Ziyang calde urări de bun 
venit, subliniind că vizita pe care 
premierul chinez o efectuează in 
România se înscrie ca un moment de 
seamă în evoluția relațiilor tradițio
nale, prietenești, dintre țările, parti
dele și popoarele noastre.

Tovarășul Zhao Ziyang a expri
mat calde mulțumiri pentru invita
ția de a vizita România, pentru pri

ÎNVĂȚĂMINTE VALOROASE DIN EXPERIENȚA 
FRUNTAȘILOR ÎN ÎNTRECEREA) SOCIALISTĂ 

în agricultura județului Timiș 
RODESC BOGAT GÎNDIREA CLARĂ, 
MUNCA ORDONATĂ Șl CHIBZUITĂ
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tral al Partidului Comunist Chinez, 
Deng Xiaoping, președintele Comi
siei Centrale Consultative a P. C. 
Chinez, Li Xiannian, președintele Re
publicii Populare Chineze, împreună 
cu urări de sănătate‘ și fericire, per
sonală. Totodată, a fost adresată po
porului român urarea de a obține, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, noi suc
cese în opera de edificare a socia
lismului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
tovarășilor Hu Yaobang, Deng Xiao

mirea prietenească ce i-a fost făcu
tă pe pămintul țării noastre.

Președintele României și premie
rul Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze și-au manifestat satisfacția da 
a continua schimbul de păreri în 
probleme de interes comun, relevînd 
rolul determinant pe care l-a avut 
și-l are dialogul Ia nivel înalt în dez
voltarea, pe temelii tot mai trainice, 
a bunelor relații româno-chineze.

în cadrul convorbirilor s-a proce
dat la o informare reciprocă cu pri
vire la realizările obținute de Româ
nia și China în construcția socialistă, 
evidențiindu-se activitatea creatoare 
desfășurată de popoarele român și 
chinez, sub conducerea partidelor co
muniste din cele două țări, pentru 
înfăptuirea planurilor șl programelor 
de dezvoltare economico-socială, de 
ridicare continuă a bunăstării mate
riale și spirituale a celor ce muncesc.

Un loc important in cadrul convor
birilor l-a ocupat schimbul de păreri 
cu privire la problemele vieții in
ternaționale.

S-a apreciat că în actuala situație 
internațională, care se menține com
plexă și gravă, este necesar să se 
acționeze cu hotărire pentru a se 
pune capăt evoluției periculoase a 
evenimentelor spre confruntare și 
război, pentru promovarea unei po
litici de destindere, înțelegere și co
laborare între națiuni. în acest con
text a fost subliniat faptul că Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Populară Chineză acordă o im
portanță de prim ordin problemelor 
dezarmării și păcii. S-a evidențiat 
necesitatea de a se face totul pen
tru oprirea cursei înarmărilor și tre
cerea la dezarmare, in primul rînd la 
dezarmarea nucleară, pentru înlătu
rarea pericolului de război și salv
gardarea păcii.

S-a arătat că este în Interesul 
păcii și securității, al popoarelor din 

ping, Li Xiannian un cald salut, pre-, 
cum și urări de multă sănătate, pu-: 
tere de muncă și succes în întreaga 
lor activitate. Au fost adresate, in 
același timp, poporului chinez urări 
de noi realizări în construcția socia-. 
listă, sub conducerea Partidului Co
munist Chinez.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Zhao Ziyang au exprimat' 
convingerea că actuala vizită va' 
contribui la dezvoltarea și întărirea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre.

întreaga lume să se depună toate 
eforturile pentru ca problemele liti
gioase și conflictele dintre state să 
fie soluționate prin mijloace paș
nice, prin tratative.

A fost reliefată, totodată, Însem
nătatea desfășurării unei activități 
susținute pentru lichidarea subdez
voltării șl realizarea unei noi ordini 
economice mondiale bazate pe prin
cipii de deplină egalitate șl echitate 
în relațiile dintre state.

Premierul Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze, tova
rășul Zhao Ziyang, a dat o deose
bită apreciere politicii externe a 
României socialiste, acțiunilor 
si inițiativelor președintelui 
Nicolae Ceaușescu pe plan interna
tional, pentru soluționarea construc
tivă. justă și durabilă a marilor 
probleme ale lumii contemporane.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
evidențiat rolul important al Repu
blicii Populare Chineze în viața 
internațională și a apreciat în mod 
deosebit poziția ei activă în favoa
rea dezarmării, păcii și colaborării 
între națiuni.

Relevîndu-se cu satisfacție că Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Chineză au poziții 
identice sau foarte apropiate in 
problemele majore ale vieții inter
naționale actuale, a fost pusă în 
evidență hotărîrea celor două țări și 
popoare de a conlucra tot mai strins 
pe arena internațională, de a acțio
na, împreună cu forțele progresiste, 
democratice, antiimperialiste de pre
tutindeni, pentru împlinirea aspira
țiilor de libertate și independență, 
de pace și progres ale tuturor na
țiunilor.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de caldă prietenie, înțele
gere și stimă reciprocă.
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PRIN APLICAREA ACORDULUI GLOBAL

Veniturile din mnncă - strîns legale de rezultatele muncii
9. AZI, ÎN

CALITATEA VIEȚII ÎNTREGULUI POPOR

în comerț, și in turism, mecanismul 
acordului global este astfel consti
tuit incit să asigure cointeresarea lu
crătorilor din acest domeniu atit pen
tru sporirea desfacerilor de mărfuri 
către populație, cit și pentru ridi
carea calității activităților l.v. pen
tru asigurarea unui comerț modern, 
civilizat, eficient.

în acest sens, unitatea organiza
torică cu care se încheie contractul 
de acord global este magazinul, uni
tatea pentru legume și fructe, uni
tatea de alimentație publică, labora
torul pentru produse culinare, de co- 
fetărie-patiserie, depozitul, hotelul, 
punctul de schimb valutar și punc
tul de valorificare a acțiunilor tu
ristice. De regulă, aceste unități de 
bază sint constituite din personal o- 
perativ și muncitori încadrați în me
serii și funcții specifice : vînzător, 
bucătar, cofetar-patiser, ospătar, lu
crător gestionar, șef de unitate ope
rativă ș.a.

Corespunzător, obiectul contractu
lui de acord global este reprezentat 
de volumul de încasări din desfa
ceri. prestări servicii turism intern 
si internațional.
Volumul lunar 
faceri, prestări 
se defalcă pe 
fiecărei unități

Condițiile pentru acordarea inte
grală a sumei cuvenite in raport cu 
volumul de activitate realizat sint 
diferite. în funcție de specificul ac
tivității. Astfel, la magazinele pen
tru desfacerea mărfurilor alimenta
re si la unitățile de legume și fruc
te. condițiile se referă la realizarea 
planului de recuperare a ambalaje
lor (inclusiv de la populație) și la 
lipsa reclamațiilor intemeiate de la 
cumpărători. La magazinele si depo
zitele pentru desfacerea mărfurilor 
industriale condițiile sint : încadra
rea în consumurile specifice norma
te de energie și. de asemenea, lip
sa reclamațiilor întemeiate de la 
cumpărători sau beneficiari.

Se mai cuvine să precizăm că. po
trivit legii, suma cuvenită în acord 
global pentru întregul personal ope
rativ și muncitori din comerț și tu-

rism se stabilește pe bază de cote 
de retribuire la 100. 1 000 sau 10 000 
lei încasări, acestea la rindul lor 
fiind determinate in funcție de vo
lumul de încasări planificat și de 
retribuțiile tarifare corespunzătoare 
posturilor normate, diferențiat pe 
unități sau grupe de unități, pe an,

COMERȚ------
crători). Cota de retribuire la 1000 
lei desfacere este.de 20.08 lei.

Fondul de retribuire tarifar lunar 
se acordă integral dacă se realizea
ză în proporție de 100 la sută vo
lumul de desfacere planificat si se 
respectă condițiile prevăzute în con
tractul de acord global, adică înca-

finalitatea majoră a tuturor prevederilor

exprimat valoric, 
de încasări din des- 
de servicii si turism 
zile, pînă la nivelul 
operative.

velul prevăzut în contractul de 
acord global. Suma cuvenită este 
de :

1 998 000 lei X 20.08 lei : 1 000 
lei - 10 120 lei
și se acordă integral întrucit s-au 
consumat numai 43 kWh energie e- 
lectrică și nu s-au primit reclamații 
din partea cumpărătorilor. întrucit 
numărul de lucrători a fost de nu
mai 16 persoane (88.9 ia sută din 
personalul normat), in medie a re
venit fiecăruia o retribuție de 2 508 
lei. adică cu 425 lei (20,4 la sută) 
mai mult decit s-a prevăzut.

(Urinare din pag. I)

VARIANTA B

actualului plan cincinal

sezoane sau trimestre, astfel încît la 
realizarea în întregime a sarcinilor 
de plan personalul să primească re
tribuția integrală.

drarea în consumul normat de e- 
nergie electrică (45 kWh) și lipsa 
unor reclamații întemeiate de la 
cumpărători.

★ VARIANTA A
Pentru a demonstra cum se apli

că acordul global în comerț. îm
preună cu specialiști din Ministerul 
Comerțului Interior și Ministerul 
Muncii, am construit un exemplu 
ipotetic, luind în considerare un ma
gazin de încălțăminte care are un 
volum de desfacere contractat în 
luna respectivă de 1 867 000 lei. pen
tru care s-au normat 18 posturi, cu 
un fond de retribuire tarifar lunar 
de 37 493 lei. revenind o retribuție 
medie de 2 083 lei (37 493 lei : 18 lu-

In această variantă se presupune 
că în luna respectivă colectivul ma
gazinului a realizat un volum de des
facere a mărfurilor in valoare de 
1 998 000 lei. cu 7 la sută peste ni-

De această dată se consideră că 
s-a realizat un volum de desface
re de numai 1 774 000 lei. deci 95 la 
sută din nivelul planificat și con
tractat. Suma cuvenită se. calculează 
astfel :

1 774 000 lei X 20,08 lei : 1000 
lei = 35 622 lei.

Datorită lipsei de spirit gospodă
resc, in luna respectivă s-au consu
mat 50 kWh energie electrică, cu 11,1 
la sută peste norma stabilită. Cota 
de diminuare a sumei cuvenite este 
de 0.5 pentru fiecare procent de ne- 
îndeplinire a condiției (11,1% X 0,5 — 
5,5%).

De asemenea, comportarea neco
respunzătoare a unor lucrători a de
terminat două reclamații întemeiate 
de la cumpărători. Cota de dimi
nuare este de 0,5 procente pentru 
fiecare reclamație întemeiată (0,5 X 
2 - 1%).

în total diminuarea este de
5,5% -t- 1% = 6,5%.
35 622 lei X 6,5% = 2 315 Iei.
35 622 lei — 2 315 lei = 33 307 lei.
S-a lucrat cu numărul de personal 

normat, deci retribuția medie este, in 
această variantă, de 1 850 lei. cu 233 
lei (11,2 la sută) mai mică decit cea 
prevăzută-

înțeles de fiecare lucrător din comerț, 
din acest domeniu de activitate sint

O cerință a democrației socialisteV
REZOLVAREA PROMPTĂ, TEMEINICĂ
A SCRISORILOR OAMENILOR MUNCII

în atenție
Referindu-se la eforturile pe care 

le face colectivul Termocentralei de 
la Turceni pentru sporirea produc
ției de energie electrică, semnatarul 
'unei scrisori adresate redacției afir
ma că este necesar să se manifeste 
mai multă grijă la depozitarea zgu
rii și a cenușii eliminate sub formă 
de emulsie pentru a se proteja mai 
bine terenurile agricole din zona 
unității respective.

Analizind sesizarea. Consiliul ju
dețean de control muncitoresc al 
activității economice și sociale Gorj 
a constatat că opiniile coresponden
tului voluntar sint intemeiate. Da
torită faptului că pompele folosite 
Ia evacuarea prin conducte metalice 
u cenușii in emulsie cu apă din ter
mocentrală spre depozitul din loca
litatea Ceplea nu aveau forța nece
sară, se afirmă in răspunsul adresat 
redacției, aceste reziduuri au fost 
depuse în depozitul de siguranță a- 
llat pe malul drept al riului Jiu. A

protejarea suprafețelor agricole
reieșit că, intr-adevăr, de la acest 
depozit s-a infiltrat, pe terenul agri
col din apropierea sa. apă cu zgură 
și cenușă de termocentrală.

Pentru înlăturarea acestor neajun
suri și asigurarea unei depozitări 
corespunzătoare a zgurii și cenușii 
de la Termocentrala Turceni, anul 
trecut a fost experimentat cu bune 
rezultate un nou sistem de pompe 
pentru evacuarea cenușii la depozi
tul din Ceplea. Pînă la montarea- a- 
cestor pompe pe toate circuitele de 
zgură și cenușă, s-a aprobat mări
rea actualului depozit de siguranță 
cu incă o celulă și suprainălțarea 
digurilor la cele existente. în răs
puns se arată că se acordă o aten
ție deosebită protejării suprafețelor 
agricole, luîndu-se și alte măsuri 
pentru creșterea siguranței împotri
va inundării cu zgură și cenușă a 
zonei din apropierea depozitului, 
precum și pentru redarea in circui
tul agricol a terenurilor afectate.

Paravanul s-a dovedit transparent
unor abateri grave pe care el le-a 
săvirșit (a venit la serviciu în stare 
de ebrietate și a introdus in unitate, 
împreună cu altă persoană străină 
de intreprindere. piese de la mași
na personală pentru a le nichela). în 
răspuns se menționează că N. Coco
lici a recunoscut in scris aceste aba
teri care au determinat mutarea sa 
la atelierul de strungărie, precum și 
faptul că i s-ău adus din timp la cu
noștință cauzele care au impus lua
rea unei astfel de măsuri.

în astfel de condiții este limpede 
că s-a procedat legal, corect, iar se
sizarea nu dovedește altceva decit 
reaua-credință a autorului ei, încer
carea acestuia de a ascunde adevă
rul, de a-și crea un paravan pentru 
conduita sa contrară normelor le
gale și de disciplină a muncii!

solicitudine 
față de cererea îndreptățită a cetățenilor

Nicolae Cocolici, om al muncii la 
Șantierul naval Oltenița, județul 
Călărași, a sesizat redacției că ar fi 
fost nedreptățit de maistrul de la 
atelierul de acoperiri metalice (con
ducătorul formației de lucru din 
care făcea parte autorul scrisorii), 
care i-a schimbat in mod abuziv lo
cul de muncă, fără să-i comunice și 
motivele ce au stat la baza aces
tei măsuri.

în urma verificărilor efectuate de 
Consiliul județean al sindicatelor 
Călărași, căruia redacția i-a trimis 
sesizarea spre soluționare, a rezul
tat insă că N.C. a prezentat lucru
rile cu totul altfel de cum s-au pe
trecut in realitate. După cum s-a 
dovedit, schimbarea locului său de 
muncă de la atelierul 
metalice a fost hotărită

de acoperiri 
ca urmare a

Deplina

„Și municipiul nostru. Dej, jude
țul Cluj, se relata intr-o scrisoare 
adresată redacției de ci ți va locatari 
din blocul X de pe Aleea Tomis nr. 
24 din această localitate, se bucură 
de binefacerile epocii actuale, bene
ficiind de o amplă dezvoltare pe toa
te planurile : social-economic, edi- 
litar-gospodăresc etc. Nu sint puți
ne obiectivele cu care ne mindrim. 
Dar nu despre acestea vrem să vă 
scriem, deoarece oricine ne vizitea
ză municipiul se poate convinge, 
..pe viu", de realizările noastre. Do
rim să supunem însă atenției o pro
blemă a cărei rezolvare trenează de 
mai multă vreme. Este vorba de ali
mentarea cu apă potabilă și mena
jeră a unor zone, mai ales a cartie
rului Dealul Florilor. Sint perioade 
întregi cind la robinetele din locuin
țele noastre nu curge apa. dar chel
tuielile la acest capitol le achităm 
m mod normal".

Verificiiid la fața locului această

scrisoare Comitetul executiv al Con
siliului popular al municipiului Dej 
a găsit-o întemeiată. Pentru soluțio
narea problemei s-a stabilit să se 
monteze incă o conductă de aducțiu- 
ne a apei potabile de la Gherla, asi- 
gurindu-se in acest fel debitul ne
cesar pentru o bună alimentare a 
locuințelor cu apă. Avind însă în 
vedere durata de execuție a acestei 
lucrări, s-a hotărit ca unitatea de 
gospodărie comunală și locativă Dej 
(E.G.C.L.) să monteze, pină la sfir- 
șitul acestei luni, intre bazinele de 
tratare a apei și rezervoare, existen
te in prezent, stații de repompare. 
soluție prin care se va îmbunătăți 
alimentarea cu apă a populației. 
Răspunsul primit la redacție preci
zează, totodată, că s-a dispus con
ducerii E.G.C.L. să recalculeze cos
tul apei in funcție de consumul 
efectiv șl să compenseze, incepind 
cu luna iunie, sumele Încasate în 
plus.

Un mecanism simplu, ușor de 
în esență, veniturile personalului 
direct legate de volumul de desfacere realizat, de modul în care fiecare 
își face datoria, de spiritul gospodăresc și solicitudinea manifestată față 
de cumpărători.

Corneliu CARLAN

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează
Duminică. 6 iulie 1986. va fi 

organizată o nouă TRAGERE 
LOTO 2. prima din această 
lună. Atit prin ciștigurile acor
date. cit și prin formula tehni
că simplă și ușor de insușit. 
acest gen de tragere a devenit

unul dintre cele mai îndrăgi
te. TRAGEREA LOTO 2 se 
dovedește cu atit mai atractivă, 
cu cit, spre deosebire de tra
gerile obișnuite, oferă posibili
tăți de ciștiguri și biletelor cu 
numai 2 numere cîștigătoare.

lucru, ca de altfel toți indicatorii 
referitori la calitatea vieții, decurg 
din posibilitățile pe care le creează 
perfecționarea organizării procese
lor de producție, modernizarea lor. 
utilizarea mai rațională a timpului 
de muncă, extinderea automati
zării. cibemetizării și robotizării 
producției. Asemenea ansamblului 
prevederilor planului, direcțiile de 
ridicare a calității vieții sint ne
mijlocit dependente de o calitate 
superioară a muncii și gospodăririi 
in toate sectoarele de activitate. 
Nu există, nu pot exista alte iz
voare ale bunăstării, ale oricărei 
satisfacții și oricărei componente a 
nivelului de trai, decit munca spor
nică și pricepută, gospodărirea în
țeleaptă a resurselor și mijloace
lor. a întregii avuții obștești, decit 
înțelegerea relației de s'trînsă inter
dependență intre interesul general 
și personal, decit cinstea și abne
gația. chibzuință și creativitatea. 
Cu cit vor fi înțelese mai bine a- 
ceste adevăruri, cu atit progresul 
genera! al societății va fi mai ra
pid și mai sigur, iar în armonie cu 
el va prospera și viața întregului 
popor, nivelul ei atit pe plan ma
terial. cit și pe plan spiritual.

Un capitol care, prin insăși in
serarea lui aparte în plan, semni
fică Întrepătrunderea dialectică 
dintre progresul general al țării și 
calitatea vieții întregului popor, 
dintre interesul larg obștesc și via
ța' fiecăruia îl reprezintă prevede
rile consacrate dezvoltării județe
lor și sistematizării economico-so- 
ciale a teritoriului. Legea planului 
statuează continuarea amplasării 
forțelor de producție după criteriul 
dezvoltării armonioase a tuturor 
zonelor, astfel incit locuitorii din 
oricare parte a teritoriului să be
neficieze de condițiile progresului 
general. în cursul cincinalului se 
vor construi 750 mii locuințe noi. 
din care 100 mii locuințe noi vor fi 
construite in comune și sate. A- 
ceastă amploare impresionantă a 
construcțiilor de locuințe are con
secințe benefice directe asupra 
vieții a sute de mii de cetățeni. 
Oare cite idealuri de prosperitate, 
cite satisfacții pot fi asemuite mu
tării intr-o casă nouă, confortabilă, 
beneficiind de toate atributele ci
vilizației?! Dar volumul — in conti
nuare deosebit de mare — al 
strucțiilor este completat de 
vederi detaliate privind noua 
tate ce trebuie atinsă și in

domeniu, incit edificiile să dureze 
și să facă cinste, peste ani, con
structorilor de azi. Astfel, legea 
planului prevede că se va acționa 
ferm pentru diversificarea con
strucțiilor de locuințe, in concor
danță cu planurile de sistematizare, 
cu Programul național 
tizare a teritoriului și

de sistema- 
a localități-

cument de bază al activității crea
toare din actualul cincinal, con
stanta definitorie a politicii parti
dului în domeniul ocrotirii sănă
tății, anume acordarea unei atenții 
deosebite prevenirii Îmbolnăvirilor, 
practicindu-se ceea ce in limbajul 
specialiștilor se numește „medicina 
omului sănătos". Se cuvine relevată.

CREȘTEREA RETRIBUȚIEI MEDII REALE

în procente —
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con- 
pre- 
cali- 
acest

lor, în scopul creării unei rețele 
moderne de localități, pentru dez
voltarea orașelor și comunelor ca 
unități administrativ-teritoriale de 
bază și centre economice și sociale 
puternice, capabile să asigure con
diții de viață, de muncă și de 
mare multilaterală tuturor 
țenilor țării.

O etapă nouă în ridicarea 
tații vieții înseamnă. totodată, o 
etapă nouă în înflorirea personali
tății umane. Ansamblul măsurilor 
menite să asigure tuturor cetățeni
lor o existență tot mai demnă de 
măreața epocă pe. care o trăim este 
întregit de prevederile referitoare 
la perfecționarea 
la îmbunătățirea 
ocrotirii sănătății 
ciale. Se afirmă,

afir- 
cetă-

cali-

învățămintului. 
în continuare a 
și asistenței so- 

și prin acest do-

totodată, consecvența cu care pla
nul accentuează și in domeniile 
învățămintului. culturii, sănătății, 
educației fizice și sportului impe
rativul de a se folosi cu eficiență 
sporită baza materială atit de bo
gată care există în aceste sectoare 
de activitate.

Prin însăși finalitatea sa majoră, 
prin înaltul umanism al politicii 
partidului, planul de dezvoltare 
economico-socială îndeamnă la con
centrarea tuturor forțelor și intre- 
gii voințe de acțiune, a activității 
creatoare a întregului popor, in ve
derea îndeplinirii exemplare și Ia 
timp a tuturor prevederilor, teme
lia unică, profundă și sigură a 
bunăstării materiale și spirituale a 
intregii societăți, a unei vieți tot 
mai demne și mai fericite pentru 
toți locuitorii pămîntului românesc.

Construcții noi în noul Cartier al aviației din Capitala

res-
în cadrul unui ciclu de anchete („Scînteia". nr. 13 263, 13 411, 13 441), 

ziarul nostru aducea in discuție unele aspecte critice din activitatea unită
ților de servire ale cooperației meșteșugărești specializate în repararea 
televizoarelor, autoturismelor, ca și a celor profilate pe executarea lu
crărilor de întreținere a locuințelor.

Pornind de ia sesizările cititorilor, de la propriile constatari ale re
dacției, in anchete erau relatate atit unele experiențe pozitive, cit și di
ferite practici anacronice, neajunsuri și deficiențe ce afectau desfășurarea 
corespunzătoare a activității unităților de profil. Se solicita, de aceea, 
adoptarea unor măsuri adecvate din partea factorilor in drept. Ce s-a în
treprins concret ? Cum au fost c.-t-Lț'i 
in urmă ?

onorate promisiunile făcute cu un an

Controlul a reapărut 
pe ecranele televizoarelor

• Propunerea cititorilor din satul 
Păușa, județul Vilcea, a fost insu- 
șită de Regionala de căi ferate Cra
iova. Astfel, după cum ne-a răspuns 
serviciul tehnic din cadrul acestei 
unități, începind cu data de 1 iunie 
a.c. (cind a intrat în vigoare noul 
mers al trenurilor) trenurile de că
lători opresc in satul Păușa în raza 
punctului propus de săteni (km 
3124-600).

• Pentru acordarea asistenței me
dicale de specialitate la staționarul 
cu activitate balneară din satul Bră- 
det s-a stabilit cu Direcția sanitară 
a județului Argeș să fie trimise aici 
cadre medicale de la spitalul de re
cuperare din localitate. Programul 
pentru asistarea bolnavilor ce vin la 
tratament în staționar — ne-a răs
puns I.J.G.C.L.-Argeș — este stabi
lit in funcție de necesități.

• Datorită stilului de muncă de
fectuos și comportamentului neco
respunzător, Cristea Radu a fost eli
berat din funcția de secretar adjunct 
al comitetului comunal de partid 
Găișeni, județul Giurgiu. Măsura 
ne-a fost comunicată de Comitetul 
județean Giurgiu al P.C.R., în urma

La semnalele cititorilor
soluționării unei sesizări trimise de 
redacție.

★
• Din Hotărîrea C.C. al P.C.R. și 

Legea nr. 1/1978 cu privire la acti
vitatea de rezolvare a propunerilor, 
sesizărilor, reclamațiilor și cererilor 
oamenilor muncii (pct. 7, alin. 2 și, 
respectiv, art. 11, alin. 2) : în cazu
rile cînd problemele ridicate (în 
scrisori — n.n.) intră în competența 
altor organe sau organizații, scriso
rile vor fi trimise acestora spre re
zolvare, in termen de 5 zile.

Asemenea prevedere are menirea 
să asigure operativitatea rezolvării 
și in situația scrisorilor care, din- 
tr-un motiv sau altul, ajung la alte 
foruri decit cele competente să le 
soluționeze. Am reamintit textul 
respectiv, deoarece, in ultimul timp, 
unele foruri (Direcția generală co
mercială a Capitalei, întreprinderea 
de turism, hoteluri și restaurante 
București și altele) au returnat re
dacției unele scrisori, după 7—15 
zile, in loc să le expedieze organelor 
competente să le rezolve, așa cum 
prevede legea.

\ Gheorqhe PÎRVAN

într-una din anchetele publicate se 
arăta că, in ultimii ani. se consta
tă, ca o tendință generală in proce
sul de imbunătâțire a serviciilor, ex
tinderea celor prestate la domiciliul 
solicitanților. în acest cadru se ex
tind și serviciile de întreținere a 
televizoarelor care, în proporție de 
aproape 75 la sută, sint reparate la 
domiciliul cetățenilor. O asemenea 
tendință este, desigur, un lucru po
zitiv, realizindu-se pe această cale 
economisirea timpului cetățenilor, 
scutirea acestora de eforturi și dru
muri obositoare.

Trecerea la această formulă, evi
dent superioară, impune însă și mă
suri corespunzătoare pe toate planu
rile, inclusiv in privința controlului 
taxării lucrărilor. Dacă la alte ca
tegorii de servicii cetățenii pot apre
cia singuri dacă lucrările cuprinse in 
bonurile de plată au fost sau nu exe
cutate. la repararea televizoarelor — 
ca de altfel și la alte lucrări de teh
nicitate mai ridicată — e mai greu 
să se priceapă oricine. Motiv în plus 
pentru asigurarea unei forme de con
trol care să garanteze aplicarea co
rectă a tarifelor.

— La data documentării prece
dente constatam că nu există un sis
tem corespunzător de control pen
tru lucrările efectuate la domiciliul 
clienților. Care este situația în pre
zent ? — il intrebăm pe Ștefan Po- 
pină, președintele cooperativei „Ra- 
dio-Progres".

— Unele verificări le făceam si 
înainte, dar sporadic, numai la se
sizările primite, ceea ce, desigur, nu 
asigura continuitatea necesară și, 
mai ales, eficiența preventivă. Toc
mai de aceea, pornind de la sem
nalul critic apărut in ziar, am re- 
analizat sistemul de control, intro- 
ducind reguli noi in această privin
ță. Astfel, pe lingă verificările soli
citate de cetățeni — la sesizările 
acestora — am introdus regula efec
tuării — din oficiu — a unor ve
rificări la lucrările realizate. Metoda 
folosită este cea a sondajului, antre- 
nind în această activitate cadrele cele 
mai competente din cooperativă.

— Metoda se dovedește utilă ?

— Incontestabil. O probează. înain
te de toate, scăderea numărului de 
reclamații și, totodată, reducerea ca
zurilor de incorectitudine. Dorința 
noastră este ca atit reclamațiile, cit 
și abaterile de la- regulile financiare 
să dispară din cooperativă.

Case de comenzi : 
pentru servicii sau pentru 

exerciții birocratice ?
în „Scînteia" nr. 13 411 se semna

la că, deși cooperativa meșteșu
gărească „Constructorul" a lansat

servicii vizitată cu prilejul artico
lului precedent — unitatea din bd. 
L. Sălăjan nr. 27 — unde îi avem 
ca interlocutor pe același responsa
bil. Anton Niculescu.

— Situația este neschimbată — 
ne spune din capul locului interlo
cutorul. Adică, nu primim decit lu
crări de amploare, de volum mare, 
pentru lucrările mărunte indrumin- 
du-i pe cetățeni la I.C.R.A.L.

— De ce ? Nu poate fi organizată 
actuala formație de meseriași din 
cadrul casei de comenzi incit să fie 
preluate toate genurile de lucrări, și 
mari și miei ?

— Cu organizarea meseriașilor 
ne-am descurca noi, dar n-am pu
tea ține pasul cu partea scriptică.

— Cum adică ? !
— Indiferent de ce lucrare solicită 

clientul — că e de valoare mare sau 
mică — trebuie să intocmim același 
număr de acte. Și sint extrem 
multe.

Răsfoim citeva dosare aflate 
masa responsabilului. Numărăm : 
hirtii pentru fiecare comandă. Plus 

' hirtiile duse deja la cooperativă. Res
ponsabilul continuă :

— Dacă la I.C.R.A.L., să zicem, ce
tățeanul merge și cere montarea unei 
plăci de faianță dezlipite, toată for-

Cel puțin două aspecte sint necla
re : 1) De ce la I.C.R.A.L. se poate 
și se aplică un sistem de lucru 
(simplu), iar la cooperație, pentru 
același gen de servicii, se aplică alt 
sistem (complicat) ?. 2) Ce s-ar în- 
tîmpla dacă formularistica
pectivă s-ar aplica la toate ge
nurile de servicii ? Bunăoară, cind 
merge omul la frizer — să facă mai 
întii o cerere prin care „roagă să se 
aprobe să fie tuns sau ras1 
meargă la serviciile 
cooperativei „Igiena", 
zeze, care să...

Cine împarte... 
să-și facă

de

pe
11

i“ care să 
centrale ale 

care să av<-

continuo 
parte

în ancheta pe teme cetățenești 
privind funcționarea atelierelor de 
întreținere și reparare a autoturis
melor se menționa că, pe iingă ni
velul de dotare cu utilaje, pe lingă 
gradul de calificare a meseriașilor, 
„calitatea serviciilor oferite de uni
tățile autoservice depinde in bună 
măsură și de modul de aproviziona
re a unităților respective cu piese
le de schimb necesare". Se arăta, de 
asemenea, că I.A.T.S.A. — Pitești, 
coordonatoarea balanțelor de aprovi-

Promisiuni repetate și... noi promisiuni
PE URMELE UNOR ANCHETE IN ATELIERELE MEȘTEȘUGĂREȘTI

cu multă publicitate — în presă, 
la radio, la T.V. — inițiativa în
ființării „Caselor de comenzi pentru 
servicii" care vor „executa orice fel 
de reparații in domeniul intreținerii 
locuințelor", în realitate aceste uni
tăți lucrează doar ca mari antre
prenori, angajînd numai lucrări de 
mare volum, cele mărunte fiind pur 
și simplu refuzate. Arătam, totoda
tă, că deși din partea forurilor de 
conducere — atit pe plan adminis- 
trativ-teritorial. cit și din sistemul 
cooperației meșteșugărești — s-au 
formulat indicații exprese în legătu
ră cu necesitatea organizării cores
punzătoare a serviciilor de întreți
nere a locuințelor, în practică a con
tinuat să prolifereze metoda (din 
păcate mai veche și mai generală) 
de a se impune, din partea pres
tatorilor de servicii, interesele lor 
înguste, în pofida celor generale, ale 
cetățenilor. (Se știe, orice reparație 
măruntă aminată poate duce la agra
varea degradării fondului locativ, 
ceea ce, in final, înseamnă un plus 
de cheltuieli, un consum sporit de 
materiale și manoperă).

Pentru a vedea care este situația 
în momentul de față am revenit la 
una din casele de comenzi pentru

mularistica rezumindu-se la chitan
ța de achitare a iucrării, la noi pen
tru aceeași lucrare cetățeanul tre
buie să facă mai intii o cerere, apoi 
un tehnician de la casa de comenzi 
merge la domiciliu pentru întocmi
rea proiectului de deviz, după care 
cele două documente (cererea și pro
iectul de deviz) sint duse la se
diul cooperativei (sau la șantierul de 
profil). De abia după ce aceste acte 
sint avizate acolo revin in unitate. 
Urmează „lansarea" lucrării către 
formația de lucru, urmează întoc
mirea bonului sau bonurilor de ma
teriale (pentru fiecare gestiune in 
parte), urmează deplasarea meseria
șului la cetățean, urmează efectuarea 
reparației și, abia după aceea, se 
încheie devizul definitiv. Iar in final 
se face chitanța de achitare. Din cau
za acestui exces de formularistica 
birourile casei noastre de comenzi 
sint — după cum vedeți — pline 
de funcționari care trebuie să facă 
față la întregul carusel al hîrtii- 
lor.

Deși stranie, situația relatată de 
interlocutor este întru totul reală. 
Și ea se întîlnește la toate casele de 
comenzi pentru servicii ale coope
rativei „Constructorul".

zionare a tuturor beneficiarilor de 
piese de schimb (comerț, cooperație 
etc.), care este in același timp si pres
tatoare de servicii (prin unitățile 
proprii de reparații — „Dacia-servi- 
ce“) face împărțirea pieselor intr-un 
mod „aparte". Anume, in timp ce 
partenerilor (direcți sau indirecți) 
de contracte nu le livrează decit can
tități infime de piese (față de cele 
contractate), pentru propriile unități 
onorează toate solicitările, după 
principiul „cine împarte parte-și 
face".

După publicarea articolului s-a 
primit la redacție o scrisoare sem
nată de directorul intreprinderii 
I.A.T.S.A., în care se încerca să se 
explice că respectiva firmă nu poar
tă, chipurile, nici o vină 
cele semnalate in ziar, întrucit În
treprinderea prin 
livrează piesele de schimb prestato
rilor de servicii este o altă firmă — 
I.D.M.S. Cu alte cuvinte, cei de la 
I.A.T.S.A. „nici usturoi 
cat, nici...“.

Cu răspunsul in mină 
plasat la I.D.M.S. și la

— Cele 
„Scînteia"

pentru

care I.A.T.S.A.

n-au mîn-

ne-am de • 
UCECOM 

semnalate de ziarul 
corespund întru totul

realității ne spune Victor Laic, 
director adjunct in UCECOM. Sub 
pretextul că nu livrează direct pie
sele de schimb nici către noi, nici 
către ceilalți prestatori de servicii 
(ci prin intermediul întreprinderii 
comerciale de specialitate — 
I.D.M.S.), I.A.T.S.A. încearcă de fie
care dată — inclusiv la interven
țiile noastre scrise și verbale — să 
„paseze" răspunderea, ascunzind
astfel modul inechitabil in care-și 
exercită rolul de coordonator de
balanță. Iată, bunăoară, pentru acest 
an, cind deși producția de piese 
auto a crescut (bineințeles la repe
rele solicitate), cînd planul nostru 
de prestări-servicii a crescut (pe 
măsura sporirii parcului auto). 
I.A.T.S.A. ne-a repartizat cantități 
mai mici de piese, iar la opt repere 
nu ne-a 
(din zecile de

De altfel, 
parte parte-și 
și in privința 
de piese auto, 
mestru al acestui an 
motor și pivoții (inferiori și supe
riori) ne-au fost livrați doar in pro
porție de 10—20 la sută din canti
tățile contractate. (în timp ce ate
lierele subordonate întreprinderii 
I.A.T.S.A. s-au bucurat de o apro
vizionare preferențială — n.r.).

Noi am încercat să rezolvăm pro
blema repartizării pieselor cu între
prinderea I.D.M.S. — la care, tre
buie spus, am găsit intotdeauna în
țelegerea necesară — numai 
repartițiile primite de această 
prindere de la I.A.T.S.A. se 
nalizează exact cit anume 
contracteze cu noi.

— Care ar fi atunci soluția ?
— Coordonarea balanțelor de 

aprovizionare cu piesele respective 
să nu mai fie lăsată la
— care 
neficiar 
apriori, 
această 
seama unui organ neutru, eventual 
Ministerul Aprovizionării, care să 
facă repartizarea pieselor in funcție 
de capacitatea de lucru a fiecărui 
prestator. Și nu ca acum cind 
I.A.T.S.A., care deși dispune de o 
rețea de ateliere mai restrinsă de
cit a noastră, și-a oprit pentru acest 
an 40 000 seturi-motor, în timp ce 
nouă ne-a repartizat doar 3 115 
căți. Și asemenea exemple de 
părțire inechitabilă se pot da 
mai toate categoriile de piese.

...întrucit problema aprovizionării 
cu piese de schimb auto nu este 
semnalată de ziarul nostru pentru 
prima dată, întrucit de fiecare dată 
se tot amină solutionarea și se 
eschivează răspunderile, așteptăm 
intervenția fermă a Consiliului pen
tru coordonarea producției bunurilor 
de consum.

repartizat nici o bucată 
mii solicitate de noi), 
principiul „cine im- 
face“ rămîne valabil 
onorării contractelor 
Astfel, in primul tri- 

segmenții de

că in 
între- 
nomi- 
să se

I.A.T.S.A. 
este in același timp și be- 
de piese ca și noi (și care, 
va fi părtinitoare) — ci 

răspundere să fie dată in

bu- 
îm- 
din

Mihai IONESCU

este.de
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Învățăminte valoroase din experiența fruntașilor In întrecerea socialistă

ÎN AGRICULTURA 1 RODESC BOGA T GÎNDIREA CLARĂ, 
județului timiș , MUNCA ORDONATĂ Șl CHIBZUITĂ

Este greu sâ demonstrezi chior ceea ce... nu mai trebuie 
demonstrat. Dar ceea ce s-a petrecut in ultimii ani in agricul
tura județului Timiș impune explicații mai largi. Așo cum arată 
parțial și graficele publicate in pagina de față, in acest județ 
producțiile vegetale și animaliere s-au situat pe o linie ascen
dentă, fiind de la un an la oltul mai mari. Acum 4—5 ani insă, 
pentru ca să nu mergem în timp prea mult în urmă, Banatul, 
în ce privește nivelul producției agricole, nu prea era „fruncea".

Cadreje de partid, specialiști și lucrători din agricultura 
județului ne-au vorbit in aceste zile cu multă recunoștință 
despre sprijinul pe care l-au primit permanent din partea 
secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
prin numeroasele recomandări și indicații date cu privire la 
măsurile ce se impuneau pentru a duce la un loc de frunte 
agricultura in această mănoasă zonă a țării. Pe baza reco
mandărilor secretarului general al partidului, comitetul județean 
de partid a întreprins analize aprofundate pe fiecare domeniu 
al agriculturii județului, a supus criticii lucide, constructive 
fiecare sector de activitate, fiecare aspect al muncii desfășu
rate, rezultind in final o concepție clară, definind cu limpezime 
măsurile de ordin tehnic, economic, organizatoric și social ce 
trebuie întreprinse, cit și mijloacele pentru înfăptuirea acestora.

Se poate afirma deci — și aceasta socotim a fi lucrul cel 
mai important pentru revirimentul produs în agricultura jude
țului - că există o concepție clară, bine definită cu privire la 
căile de urmat nu numai la nivelul județului, ci practic la 
nivelul fiecărui consiliu agroindustrial, unități agricole și. chiar 
al fiecărei ferme de-producție. S-a pus astfel capăt oscilațiilor, 
practicii care a existat la un moment dat de a schimba „peste 
noapte" hotărîri și orientări fără a chibzui îndeajuns, unei stări 
de spirit care dădea sentimentul de imprecizie, de nesiguranță.

Există multe elemente, de real interes, în experiența comi
tetului județean de partid, a organelor agricole județene, dar 
credem că, dintre toate, esențială este tocmai existența unei 
linii de conduită statornică, a unei fermități obligatorii pen
tru reușita oricărui program, a oricărui plan.

Am insistat asupra acestor aspecte fără de care cititorului 
l-ar fi dificil să înțeleagă natura schimbărilor survenite în 
agricultura județului Timiș, care l-au propulsat în ultimii trei 
ani consecutiv pe locul întîi în întrecerea dintre organizațiile 
județene de partid în domeniul agriculturii. Rezultatele deo
sebite obținute in anul 1985, privind creșterea producțiiloi 
vegetale și animaliere, i-au adus județului Timiș locul întîi în 
această întrecere și Ordinul „Meritul Agricol" clasa I. Care 
sînt principalele elemente ce stau la baza realizării an de an 
a unor producții mari, sigure și stabile in unitățile agricole 
din județul Timiș ?

Mii tone
2200-

EVOLUȚIA PRODUCȚIEI DE CEREALE EVOLUȚIA PRODUCȚIEI DE LAPTE

Din nou despre cele opt puncte în plus

pe scara fertilității solului
Din nou. pentru că preocupă

rilor m timp, de durată ale lu
crătorilor din agricultura Timi
șului pentru creșterea fertilității 
pămintului ’ziarul nostru le-a 
consacrat o întreagă pagină m 
numărul din 7 decembrie 1285.. 
Revenim tocmai pentru că 
acesta' este, se poate spune, 
punctul forte in obținerea re
zultatelor tot mai bune de la 
un an la altul. Este un adevăr 
simplu, elementar (din păcate 
înțeles pe jumătate de unii din 
agricultură), că nu este sufi
cient „să dai lovitura” intr-un 
an. mai ales cind te ajută și 
natura, să obții recolte mari, ci 
esențial este să practici o ase
menea agricultură care să-ți 
asigure realizarea unor produc-, 
ții constant mari, sigure si sta
bile. fără oscilații care să în
semne uneori și mii de kilo
grame in minus la hectar. Or, 
pentru aceasta, pămintul tre-- 
buie să fie permanent in stare 
de a produce maximum, de a 
avea randamentul cel mai 
inalt.

Tovarășul Aurel Lăzureanu, 
secretar al comitetului județean 
de partid, ne spunea că „acțiu
nea de redresare a activității in 
agricultura județului a început 
cu grija pentru a crește fertili
tatea solurilor prin toate mij
loacele. Această problemă ne 
preocupă foarte serios și in 
prezent și va constitui obiecti
vul numărul unu și in viitor”. 
Altfel spus, nu-poți pretinde că 
problematica creșterii si menți
nerii fertilității solului la un 
nivel ridicat poate fi soluționa
tă o dată pentru totdeauna. Dim
potrivă. in permanență este 
ceva de făcut pentru a asigura 
baza pentru reproducția agrico
lă lărgită în anul următor. 
Ceea ce se modifică sint doar 
mijloacele de acțiune. Or. in 
strategia elaborată de- comite
tul județean de partid, preocu
parea pentru ameliorarea și 
sporirea capacității de produc
ție a solurilor constituie un 
obiectiv permanent. Deosebit de 
important este faptul că evo
luția capacității de producție a 
solurilor din județul Timiș pre
zintă o tendință de creștere ac- 

.centuată. Ca urmare a amplelor 
lucrări de îmbunătățiri funciare 
efectuate pentru eliminarea ex
cesului de umiditate, comba
terea eroziunii solului, introdu
cerii irigațiilor în zonele cu 
deficit de apă. a administrării 
de amendamente pe toate solu
rile aride si alcaline, afînarea 
profundă a terenurilor grele și 
a altor lucrări agropedoamelio-

Cine locuiește la sat trebuie 

să fie bun agricultor
Cu ani în urmă. în satele 

județului Timiș se petrecea un 
fenomen ce era în totală con
tradicție cu cerințele firești ale 
vieții și muncii Oamenilor ce 
locuiesc la sate. Peste 30 la 
sută din locuitorii satelor timi- 
șene, avind fel de fel de ocu
pații, practic nu participau la 
munca cimpului. la realizarea 
producției agricole. Consecința ? 
Multe din lucrările de întreți
nere a culturilor și altele nu se 
executau și în final, logic, pro
ducții scăzute. „Era o stare de 
lucruri necorespunzătoare — ne 
spune tovarășul Sofrone Flo- 
rea, secretar al comitetului ju
dețean de partid — a cărei so

rative specifice, capacitatea de 
producție actuală a terenurilor 
arabile, exprimată prin notele 
de bonitare, a crescut cu opt 
puncte față de situația de acum 
20—25 de ani in urmă. Pentru 
,a crește și mai mult potențialul 
productiv al solurilor, in etapa 
actuală un accefit deosebit se 
pune pe administrarea unor 
cantități mai mari de îngrășă
minte organice. Este de relevat 
că Institutul agronomic Timi
șoara si stațiunile de cercetări 
agricole din județ au pus la 
punct o tehnologie pentru reali
zarea unor cantități mai mari

EVOLUȚIA PRODUCȚIEI LA PRINCIPALELE CULTURI
(în kg/ha)

Cultura
Anii

1981 1983 1981 1985

Griu 2 509 3 834 4196 4 258
Orz 2 729 4 299 4 734 4 745
Porumb 2 295 4 453 5 043 7 007
Sfeclă

de zahăr 17 643 25154 26 389 28 008

Și în anul 1986 au fost create 
toate premisele pentru a se 
obține recolte superioare celor 
din anul trecut. De fapt, este 
un lucru ce începe să se con-, 
firme. Producția de orz reali
zată este cu aproape 200 kg la 
hectar mai mare ca anul tre
cut. iar evaluarea producției 
de griu indică cert o recoltă 
foarte bună.

Desigur, sint multe resortu
rile care au determinat spori
rea substanțială a recoltelor. 
Intre acestea un rol esențial a 
avut zonarea corectă a culturi
lor in teritoriu. Practic, por
nind de la bonitarea terenului, 
care indică pre labilitatea și fa- 
vorabilitatea soiurilor pentru 
diferite culturi, au fost dimi
nuate suprafețele cu griu și 
porumb din zonele mai puțin 
favorabile acestor culturi. La 
fel s-a procedat și cu plantele 
tehnice — soia, sfecla de zahăr, 
cartoful, floarea-soarelui. După 
cum aprecia tovarășul Iuliah 
Pușcă, director cu producția 
vegetală la direcția agricolă 
județeană, numai prin finaliza
rea acestei acțiuni de ampla
sare in teritoriu a culturilor în 
funcție de cerințele specifice 
fiecăreia, s-a asigurat obține

luționare se impunea ca o 
cerință majoră pentru redresa
rea activității din agricultura 
județului. De fapt, era prima 
problemă care ridica aspecte 
deosebit de complexe, în pri
mul nnd pentru munca orga
nelor și a organizațiilor de 
partid. Agricultură fără oameni 
nu se poate face. Iar oamenii 
trăiau in sat și. evident, se hră
neau cu produsele satului, dar 
realizate de alții”.

Pe baza studiului făcut de 
comitetul județean de partid 
pentru cunoașterea exactă a 
potențialului de forță de mun
că de la sate s-a trecut la ac
țiune. în primul rind a fost 

de îngrășăminte organice, cu 
circa 60 la sută mai mult decit 
se obținea in mod obișnuit. 
Aceasta va permite ca perioada 
de revenire cu îngrășăminte or
ganice pe aceeași suprafață să 
fie redusă la jumătate.

Preocuparea consecventă pen
tru folosirea- deplină a întregu
lui fond funciar, pentru sporirea 
pe toate căile a fertilității so
lurilor. la care trebuie adăugată 
așezarea întregii activități din 
agricultura județului pe criterii 
științifice s-au concretizat în 
obținerea de recolte de la un 
an la altul mai mari.

rea unui spor de recoltă de 
10—15 la sută, fără nici o chel
tuială.

Așezarea pe baze științifice a 
activității din agricultura ju
dețului a impus ca o cerință 
majoră stabilirea cu discefnă- 
mint a structurii de soiuri și 
hibrizi cultivați, care să valo
rifice cit mai bine condițiile 
pedoclimatice din fiecare zonă. 
La griu. bunăoară, de la un 
număr foarte mare de soiuri ce 
se cultivau înainte, s-a ajuns 
ca patru soiuri românești, de 
mare productivitate, să dețină 
aproape 75 la sută din supra
fața cultivată. Schimbări esen
țiale au avut loc și in ce pri
vește structura hibrizilor de 
porumb. Anume, hibrizii timpu
rii au fost introduși pe 40 la 
sută din suprafața cultivată. 
Această modificare a fost mo
tivată de necesitatea rezolvării 
unor probleme esențiale, cum 
sint asigurarea de terenuri pen
tru griu, ceea ce a permis re-, 
ducerea monoculturii de griu 
de la 45 ,1a sută din suprafață, 
cit era înainte, la numai 15—20 
la sută si obținerea de recolte 
de porumb timpurii la sfirșitul 
lunii august și începutul lunii 
septembrie.

nominalizată toată forța de 
muncă, inclusiv navetiștii, exis
tentă la nivel de comună, sate 
și unități agricole. Apoi în ca
dru] fiecărei localități s-a des
fășurat o intensă muncă politi
că. de la om la om. Au fost 
constituite comisii formate din 
cadrele de bază de la comune 
și organizațiile de partid din 
unitățile agricole care au discu
tat practic cu fiecare cetățean 
în parte. In spiritul prevederi
lor Legii organizării muncii și 
a producției în agricultură, a 
înțelegerii obligațiilor firești ce 
le revin, marea majoritate a 
celor care nu lucrau în unitățile 
agricole au încheiat angajamen

te ferme pentru executarea în 
acord global a unor lucrări la 
unitățile agricole de pe raza 
comunei unde locuiau. S-a pre
văzut totodată obligația unită
ților agricole de a asigura re
tribuția cetățenilor în raport cu 
cantitatea și calitatea muncii 
prestate, inclusiv retribuția su
plimentară pentru depășirea 
producțiilor planificate. Activi
zarea intregii forțe tie muncă 
existente la sale a permis ca 
din anul 1984 întreaga suprafață 
de culturi prăsitoare să fie an
gajată în acord global pentru 
executarea tuturor lucrărilor 
stabilite in tehnologii.

In aceeași ordine de idei.se 
cuvine subliniat rpodul in care 
a fost .soluționată problema asi
gurării unor mecanizatori bine 
pregătiți, fără de care, de ase
menea, nu era posibilă înfăp
tuirea programelor propuse. Un 
studiu al comitetului județean 
de partid pentru cunoașterea 
calitativă a structurii socio-pro-

Producția zootehnică poate și trebuie 

să ajungă la nivelul realizărilor 

din sectorul vegetal
Subliniam la început, ca un 

element deosebit de important, 
existenta unei concepții clare 
privind dezvoltarea in continua
re a agriculturii județului. In 
strategia stabilită, creșterea 
producției zootehnice ocupă un 
loc de frunte. Și in acest sector 
s-au obținut în ultimii ani re
zultate notabile. Dar existăm 
convingerea la organele si orga
nizațiile de partid, la toți spe
cialiștii și în toate unitățile 
agricole că acest sector dispune 
de cele mai mari rezerve pen
tru sporirea producțiilor. Și 
tocmai de aceea unul din obiec
tivele de frunte pentru acest an 
și etapa următoare îl constituie 
îmbunătățirea substanțială a 
activității în domeniul .creșterii 
animalelor pentru ca producția 
zootehnică să ajungă la nivelul 
realizărilor din sectorul vegetal.

Există în județ unități care 
au o valoroasă experiență, 
făcînd din plin dovada marilor 
posibilități de creștere a pro
ducției zootehnice. Unul din 
foarte bunele exemple îl con
stituie Complexul de creștere și 
exploatare a vacilor pentru 
lapte a! I.A.S. Recaș, care dis
pune de un efectiv total de 
3 950 taurine, din care 1800 
vaci cu lapte și 421 juninci ges- 
tante, prin dimensiunile lui 
fiind unul din cele mai mari 
din țară. Aici, în anul 1985 s-a 
obținut o producție de 4141 
litri lapte de la fiecare vacă 
furajată. Este o producție bună, 
pe care lucrătorii complexului 
vor s-o ridice la peste 4 500 
litri. Faptul în sine nu ar avea 
prea mare importanță, ținînd 
seama că sînt multe unități, 
unele chiar în județul Timiș, 
care obțin producții de lapte 
chiar de peste 5 000 litri de 
lapte de la fiecare vacă furaja
tă. Dar dacă vom arăta că în

Agronomul din producție- nu doar

un practician, ci un om care iși gindește 

munca in mod creator
Există in agricultura județu

lui Timiș o activitate care a 
căpătat o amploare deosebită și 
care merită toată atenția. Pre

fesionale a mecanizatorilor a re
liefat cîteva carențe de fond ce 
explicau in bună măsură rezul
tatele slabe înregistrate în sec
torul de mecanizare a agricultu
rii județului. Succint, era vorba 
de faptul că nu erau asigurați 
peste 800 de mecanizatori ; 40 la 
sută . din cei existent! aveau 
vlrsta cu mult peste 50 de ani; 
la unii dintre ei — nu puțini — 
s-a constatat tendința de a efec
tua lucrări cantitativ mari, în 
detrimentul calității. Cunoaște
rea exactă a realității, a cauze
lor obiective și subiective care 
generau aceste neajunsuri a 
permis luarea celor mai potrivi
te măsuri pentru rezolvarea 
operativă a fiecărui aspect. Ast
fel, Ia centrala stațiunilor pen
tru mecanizarea agriculturii au 
fost școlarizați în scurt timp 
peste 1 200 de mecanizatori. 
După cum ne explica tovarășul 
Nicolae Doggendorf. directorul 
Trustului județean al S.M.A., 

anul 1981 la I.A.S. Recaș pro
ducția de lapte era doar de 
2 080 litri, atunci vom înțelege 
că a fost nevoie de un efort 
foarte serios pentru dublarea 
producției. Tovarășul Ion Roș
ea. directorul Trustului, județean 
al I.A.S., ne-a prezentat direc
țiile principale în care s-a ac
ționat pentru creșterea produc
ției de lapte. Ele constau in pu
nerea la punct a reproducției 
pentru realizarea unui indice 
ridicat de natalitate — 85 la 
sută — organizarea unei selecții 
riguroase. prin toate acestea 
fiind posibilă înlocuirea anima
lelor reformate cu exemplare 
valoroasei asigurarea unor can
tități îndestulătoare de furaje, 
atit cantitativ, cît si calitativ si 
desfășurarea unei ample acțiuni 
de modernizare a proceselor de 
producție din fermele zooteh
nice..

Aceste direcții de acțiune, 
urmate la I.A.S. , Recaș, repre
zintă în fond chintesența pro- 
grathului de măsuri stabilit de 
comitetul județean de partid 
pentru redresarea activității 
din sectorul de creștere a ani
malelor, obligatorii de realizat 
în toate fermele zootehnice.

Sînt de reținut câteva obiec
tive de importantă majoră 
pentru a se obține un reviri
ment și în activitatea din zoo
tehnia județului. In prim plan 
se situează preocuparea pentru 
asigurarea unei baze furajere 
îndestulătoare. In acest șens, 
obiectivul stabilit este ca pe 
lingă crearea stocurilor nece
sare da furaje suculente și 
grosiere să se asigure pentru 
fiecare taurină cite 1,5 tone de 
fin vitaminos de leguminoase. 
Faptul că anul trecut s-a pro
cedat în acest fel a permis ca 
unitățile agricole să dispună 
de suficiente furaje pină la 

ocupați în mod firesc de a 
aplica corect tehnologiile de 
producție, specialiștii sînt in 
același timp oameni preocupați 

pornindu-se de la faptul că 
unele neajunsuri, cum ar fi 
fluctuația mare a cadrelor de 
mecanizatori, se datorau unei 
slăbiri a preocupării pentru 
condițiile’ lor de muncă și viață, 
o serie de măsuri au vizat toc
mai îmbunătățirea acestor con
diții pentru a se asigura stabi
lizarea mecanizatorilor la sate. 
Concret, s-a trecut la moderni
zarea secțiilor de mecanizare 
prin amenajarea de copertine 
pentru utilaje, drumuri de acces 
betonate, vestiare, grupuri so
ciale și cluburi de documentare 
tehnică și culturală etc. Pină în 
prezent. 60 la sută din secțiile de 
mecanizare au fost amenajate 
astfel, urmind ca pină in anul 
1987 acțiunea să se încheie in 
tot județul. La toate acestea tre
buie adăugate cursurile perma
nente organizate pentru ridica
rea pregătirii profesionale, la 
care sint cuprinși toți mecaniza
torii. fără excepție.

prin aceasta urmărindu-se tovarășul

noua recoltă. Aceasta Si expli
că de ce in județul Timiș, cu 
toate condițiile grele din toam
na anului trecut, producția de 
lapte nu a scăzut, ci dimpotri
vă a crescut substanțial. Pină 
la 30 iunie anul acesta s-a ob
ținut o producție totală de lap
te cu aproape 60 000 hectolitri 
mai mare decit în perioada 
corespunzătoare a anului tre
cut.

In cadrul programului stabi
lit. un accent deosebit se pune 
pe modernizarea proceselor de 
producție in fermele zootehni
ce, 
împrejmuirea sectoarelor și 
bazelor furajere pe baza unor 
schite de sistematizare, crearea 
de drumuri de acces practica
bile pe tot parcursul anului, 
evacuarea mecanizată a dejec
țiilor. introducerea mulsului 
mecanic, introducerea adăpăto
rilor cu nivel constant și per
fecționarea bucătăriilor fura
jere. Pină în prezent toate a- 
ceste probleme au fost rezolva
te complet în 60 de unități 
agricole, urmînd ca pipă în 
anul 1987 acțiunea să fie în
cheiată în tot județul.

Desigur, acțiunile privind îm
bunătățirea activității de creș
tere a animalelor sânt deosebit 
de complexe. Modul responsa
bil in care s-a pornit la treabă, 
stabilirea de sarcini, termene și 
răspunderi precise dau garan
ția că măsurile preconizate 
vor fi realizate. Obținerea unor 
sporuri mari la producția de 
lapte, carne, ouă și lină este 
decisivă pentru ca ponderea 
producției zootehnice în pro
ducția agricolă globală a jude
țului să crească de la 43 la 
sută. în' prezent, la 49 la sută, 
cît este obiectivul stabilit de 
comitetul județean de partid.

la modul foarte serios șl de 
munca de cercetare proprie. 
Rezultatele foarte bune de 
producție din ultimii trei ani 

sînt, vorbind pe un front larg, 
nemijlocit legate și de această 
activitate, care a devenit un 
element inseparabil al practi
cării unei agriculturi moderne, 
intensive, de mare randament. 
Prin ceea ce se face in această 
privință în multe unități se 
confirmă că aistăzi specialistul 
agricol nu este suficient să fie 
doar un bun practician, lui pre- 
tinzîndu-i-se în condițiile in- 
tensivizării agriculturii să gîn- 
dească măsurile ce le ia. să 
cerceteze si să creeze la locul 
lui de muncă.

Important este că această ac
tivitate nu se desfășoară lâ’ li
berul arbitru, ci s-a creat un 
cadru organizatoric adecvat, 
care permite specialiștilor 
din producție să-și valorifice 
gindirea. sâ le stimuleze iniția
tiva și spiritul de răspundere 
pentru obținerea de rezultate 
cit mai bune. Astfel, prin hotă- 
nrea comitetului județean de 
partid s-a instituit obligativi
tatea ca în toate unitățile agri
cole să fie Înființate loturi ex
perimentale. in care specialiștii 
să urmărească probleme legate 
de soiurile și hibrizii cultivați, 
densitățile optime, agrofondul 
ce trebuie realizat, de erbici- 
dare etc., pentru a putea alege 
cele mai bune soluții., adaptate 
la condițiile specifice dintr-un 
loc sau altul. In afară de ă- 
ceasta, toți inginerii-șefi din 
întreprinderile agricole de stat 
și cooperativele agricole au 
loturi demonstrative de cite 
100 hectare, îndeosebi cu po
rumb în sistem intensiv, unde 
au obligația să facă demonstra
ția tehnologiilor ce trebuie a- 
plicate pentru a realiza pro
ducții medii la hectar de 
20 tone porumb știuleți sau 
8 tone de griu. „Dezvoltind a- 
ceastă activitate — ne spunea 

Marcel Urechescu, 
directorul general al direcției 
agricole — urmărim să înlătu
răm dădăceala ce-o făceau or
ganele agricole specialiștilor. 
De ce să li se spună „fă așa 
sau nu face așa” pentru ca să 
obții producția stabilită. Li «sa 
lasă timp larg de afirmare a 
priceperii și inițiativei perso
nale. Realizăm in fapt, așa 
cum ne-a cerut în repetate rân
duri secretarul general al parti
dului, o implicare directă și 
nemijlocită a specialiștilor în 
realizarea producției și înfăp

Străbătînd în aceste zile cîmpiile și dealurile ju
dețului, privind lanurile de griu și întinderile 
nesfîrșite de porilmb, soia, floarea-soarelui, sfeclă 
de zahăr, viile și livezile, chiar dacă mi ești agri
cultor, chiar dacă n-ai dat cu sapa niciodată la 
rădăcina unei plante, vezi, înțelegi că aceste cul
turi sint cele mai frumoase, cele mai convingă
toare probe ale muncii temeinice, de calitate, pe 
care o desfășoară lucrătorii din agricultura jude
țului Timiș.

Ele dau temeinicie angajamentului asumat de 
oamenii muncii din agricultura județului in Che
marea la întrecerea socialistă pentru obținerea 
unor producții și rezultate superioare în agricul
tură în anul 1986, adresată de organizația jude
țeană de partid tuturor județelor țării, de a se 
situa și în acest an pe un loc de frunte.

Dar să nu anticipăm, să așteptăm toamna, cind 
bucuria acestor oameni poate fi și mai mare.

Pagină realizată de
Aurel PAPADIUC, Cezar IOANA

tuirea programelor ce le avem. 
Apoi, in felul acesta toți spe
cialiștii au în studiu rezolvarea 
uneia sau chiar a mai multor 
probleme privind diferite as
pecte ale creșterii producției 
agricole, dar cu aplicabilitate 
imediată in unitatea lor. In 
fapt putem afirma că s-a creat 
cadn.ll organizatoric pentru 
desfășurarea unei cercetări de 
masă, la scara Întregului, ju
deț”.

Indiscutabil, eficienta acestei 
activități este girțită și de fap-l 
tul că in materializarea pro
gramului- de cercetare din uni
tăți- au' fost ăntrenate și toate 
cadrele de la Institutul agro
nomic Timișoara, și de la Sta
țiunea de cercetări agricole L6- 
vrin. Iată și un exemplu con
cret. în timpul experimental al 
C.A.P. Variaș sint urmărite 
următoarele teme de cercetare : 
densitatea optimă la porumb de 
la 40 mii Ia 95 mii plante la 
hectar ; densitatea optimă la 
griu — de la 450 la 750 boabe 
germinabile pe metru pătrat, 
testarea a 30 hibrizi de porumb 
in cultură comparată ; efectul 
incorporării în sol a lupinului 
alb ca ingrășămînt verde ; evo
luția producției de porumb in 
condițiile cultivării acestuia in 
benzi cu soia, Sînt teme de cer
cetare serioase, care vizează șl 
soluționarea unor probleme de 
interes mai larg pentru agricul
tura județului, la a căror reali
zare contribuie și Stațiunea de 
cercetări agricole Lovrin, și In
stitutul agronomic Timișoara. 
Asemenea puncte de cercetare 
puternice, amplasate în marea 
producție, ființează cu bune 
rezultate și la ■ cooperativele 
agricole Periam, Diniaș. Topo- 
lovățu Mare. Biled, Ceacova, 
Fibiș, Jimbolia, Horunbești, ca 
și la întreprinderile agricole de 
stat Lugoj, Liebling, Sînandrei, 
Sînnicolau Mare și Stațiunea 
didactică experimentală.

Am avut prilejul să consta
tăm din discuțiile cu multi spe
cialiști din producție că toată 
această activitate de cercetare 
proprie desfășurată în unități 
este privită cu multă seriozita
te și răspundere, ea constituind 
o formă ideală de antrenare a 
specialiștilor, a forței lor crea
toare la rezolvarea diferitelor 
probleme care vizează creșterea 
în continuare a producției 
vegetale și zootehnice.

idei.se
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Arhitecții viitoarelor recolte m
Arătam In prima parte a acestei 

anchete (..Scînteia“ nr. 13 610) că 
munca in agricultură presupune o 
schimbare de ontică, de mentalitate, 
la care școala — învătămîntul agro
industrial — are un cuvînt impor
tant de spus. Aceste exigente provin 
si din faptul că vechile meserii ale 
satului, tradiționala muncă a țăranu
lui se fac acum în condiții noi. care 
impun cunoștințe si deprinderi spe
ciale. Adaptarea ..profesiilor" stră— 
vechi la cerințele tehnicii moderne 
trebuie să fie. pentru scoală de pro
fil. nu numai un deziderat, ci. o rea; 
litate. „Nu se poate face agricultură 
modernă fără cadre, fără un învăță- 
mînt de toate gradele, bazat pe cele 
mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, fără o strinsă legătură 
a învățămîntului cu cercetarea, 
cu producția ! — arăta secretarul 
general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. Trebuie 
să înțelegem că nu poate exista 
specialist sau lucrător din agri
cultură care să nu cunoască si să nu 
poată folosi mașinile agricole. Deci 
este necesar să revedem intregul 
sistem de învățămînt și să aducem 
râpid imbunătățirile corespunzătoa
re, pentru a ridica nivelul de cu
noștințe al oamenilor, al cadrelor, 
al întregii țărănimi. Aceasta consti
tuie factorul hotărîtor pentru revo
luția agrară, pentru o agricultură 
avansată ! Pînă la urmă, omul e ace
la care hotărăște acest lucru, tova
răși".

Ne oprim. în continuarea celor 
spuse in precedentul ârticol. la 
experiența cîtorva licee agroindus
triale cu frumoase rezultate atît 
In ceea ce privește preocuparea 
pentru ridicarea nivelului de cu
noștințe al elevilor si moderniza,; 
rea continuă a procesului de învătă- 
mînt, cu urmare directă în pregăti
rea pentru o agricultură ce folosește 
cele mai noi cuceriri ale tehnicii, cit 
și pe linia integrării cu cercetarea 
și producția.

In apropierea Capitalei. Ia Drago- 
mirești Vale, comună din sectorul 
agricol Ilfov, există un vechi liceu 
agroindustrial, binecunoscut prin pu
ternica bază materială și prin gos
podarii care continuă o frumoasă 
tradiție. Căci, poate mai mult decît 
în unitățile școlare cu alte profiluri, 
un liceu agroindustrial trebuie gos
podărit ; el chiar este o gospodărie 
și rezultatele vor urma priceperii, 
devotamentului .oamenilor care o în
grijesc. „Omul e acela care hotă
răște" : vibrantă chemare rostită de 
președintele țării pentru îmbunătă
țirea calității, pentru optimizarea 
învățămîntului agricol. Ea ne-a 
călăuzit în vizita făcută la oamenii 
ce gospodăresc cu dăruire aceste im
portante centre de formare a mun
citorilor agricoli cu înaltă calificare.

Liceul din Dragomirești Vale va 
Împlini în toamna aceasta 75 de ani 
de existență. Străbătînd aleile mi
cului parc, ai impresia că te afli în- 
tr-un complex studențesc. Aici există 
tot ce este necesar desfășurării în 
condițiile cele mai bune a activită
ții : lingă clădirile școlii .— două in
ternate, o încăpătoare cantină, un 
dispensar, o sală polivalentă, o stație 
meteo, o bibliotecă (foarte bine or
ganizată) cu aproape 35 000 de vo
lume, o seră, o bază zootehnică, ma
șinile agricole necesare. „De la 
șapte elevi, cit a avut la început 
școala de legumicultura, spune 
maistrul horticultor Gheorghe Anto
nescu, secretarul organizației de 
bază, am ajuns astăzi la 1 136 de 
elevi. Din 1966, liceul nostru pregă
tește muncitori agricoli in trei spe
cialități : horticultori-mecanizatori,
zootehniștl-mecanizatori, veterinari". 
„Toți absolvenții ies de fapt meca
nizatori — intervine profesorul Nico- 
lae Fornade, directorul adjunct al 
liceului — răspunzînd astfel cerințelor 
unei agriculturi moderne, cu ridicat 
nivel de mecanizare. Prin felul in 
care sint concepute programele de 
învățămînt, prin modul in care ne 
străduim să le aplicăm, reușim, cred, 
să asigurăm o pregătire multilate
rală elevilor ; meseriile din agricul
tură sint înrudite și, privind proce
sul instructiv-educativ din acest 
unghi, tinerii trebuie pregătiți 
pentru a putea satisface nevoile 
producției, necesitatea de a lu
cra. ca specialist. în mai multe 
ramuri". Toți absolvenții liceelor 
agroindustriale învață să conducă 
tractorul ; zootehniștii sînt în așa fel 
instruiți' incit să poată mînui mași
nile pentru producerea sortimente
lor date animalelor în alimentație. 
Elevii de la Dragomirești au posibi
litatea de a face experiențe proprii 
în gospodăria-anexă a liceului, unde 
cresc aproape 200 de porci. Horticul
torii au la dispoziție sera școlii și 
fermele I.A.S. Ciorogirla, în care își 
desfășoară activitatea în timpul 
campaniilor. Ei muncesc aici de la 
arăturile de toamnă oină la recol

tare și selecționarea semințelor de 
mare productivitate.

Baza tehnico-materială a liceului 
este deosebită și mai ales foarte 
bine întreținută. Laboratorul de bio
logie poate fi considerat cu adevă
rat model prin organizarea moder
nă. funcțională. Am surprins un 
aspect dintr-o oră la clasa a IX-a. 
Profesoara Marta Călin ne-a con
vins practic de funcționalitatea la
boratorului. dotat cu panouri lu
minate, cu trei ecrane și două retro- 
proiectoare, cu cite două microscoa- 
pe la fiecare masă, cu o tablă mag
netică. cu un panou pentru studiul 
biologiei animale, cu un altul — 
electric — reprezentînd un foarte 
util test pentru cunoașterea claselor 
vegetale... Anexa lasă impresia unei 
săli dintr-un muzeu. ! Intr-un colț, 
cițiva bulbi de zambilă plantați de 
elevii clasei a IX-a...

în laboratorul de agrotehnică, lng. 
Eugenia Șerban ne-a vorbit despre 
activitatea de cercetare din cadrul 
liceului. „Din 1982, pentru o perioa
dă mai îndelungată, împreună cu 
elevii avem în studiu un subiect, 
cred eu, important : «Corelația din
tre consumul de apă al unor culturi 
și precipitațiile căzute în zona Dra
gomirești Vale», folosind și datele 
de la stația meteorologică a școlii". 
Reținem și alte teme : „Studitil in
dicilor calitativi realizați cu instala-

Experiențe și rezultate ale 
unor licee agroindustriale 
care arată că procesul de 
învățămînt dispune încă de 
serioase resurse pentru ri
dicarea calității, pentru mai 
buna pregătire a cadrelor

țiile de irigare prin aspersiune", cu 
care elevul Mihail Laurențiu Stan a 
obținut anul trecut o mențiune la 
Sesiunea națională de referate și co
municări științifice sau, în colabo
rare cu Institutul agronomic „Nico
lae Bălcescu", tema, pentru care s-a 
început deja documentarea, „Reali
zări actuale în tehnologiile de apli
care a erbicidelor".

..Am venit să urmez acest liceu 
pentru a continua o tradiție de. fa
milie, tatăl meu fiind inginer agro
nom", mărturisește elevul Radu 
Ivașcu din clasa a X-a D, pasionat 
de viticultură. „Sint originar din 
Vedea, intervine colegul său Marcel 
Olteanu. îmi plac animalele și aș 
vrea să îmbrățișez meseria de zoo
tehnist. să particip după puterile 
mele Ia modernizarea muncii în 
acest sector".

Unitate școlară reprezentativă pe 
harta școlii românești. Liceul agro
industrial Țăndărei a devenit, grație 
politicii partidului, un centru puter
nic de pregătire a forței de muncă 
pentru agricultura județului Ialomița. 
Arcul devenirii peste timp contu
rează punctele forte ale împlinirilor, 
reflectă efortul de implicare a școlii 
în procesul complex al formării unor 
generații de lucrători agricoli capa
bile să răspundă sarcinilor deosebite 
ce revin agriculturii noastre socialis
te în actuala etapă. „Planurile anua
le de școlarizare, spune prof. Ale
xandru Stâucă, directorul liceului, re
flectă în mod fidel transformările 
survenite în fizionomia muncii din 
agricultură, înscriind, alături de me
serii consacrate, pe cele intrate re
lativ recent în nomenclatoarele de 
specialitate : electromecanic pentru 
stațiile de pompare, mecanic îmbu
nătățiri funciare, operator în indus
tria alimentară și extractivă etc. Sal
tul s-a produs nu numai la acest 
nivel de organizare, el se înregis
trează în pian calitativ. Este meritul 
secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. care a 
cerut școlii și a creat toate condițiile 
pentru a se integra în activitatea 
productivă și de cercetare. De aici, 
redimensionarea noțiunii de educație 
în perspectiva Jormării la tînăra ge
nerație a disponibilităților teoretice, 
practice și morale care să le permită 
integrarea rapidă și eficientă in acti
vitatea productivă. Se cere în acest 
sens ca pregătirea elevilor noștri să 
se caracterizeze prin mobilitate, 
spirit creator și inventiv. Aceasta 
este rațiunea pentru care, și în li
ceele agroindustriale, s-au produs 
mutații în toarte compartimentele de 
organizare și desfășurare a pregăti
rii elevilor în meserie. La Liceul 
agroindustrial din Țăndărei, cea mai 
tinără localitate urbană din județul 
nostru, lucrările practice de absolvi
re înscriu teme care demonstrează 
această nouă realitate a școlii. Co
lectivul cadrelor de specialitate, in

gineri șl maiștri, alături de elevi, sint 
interesați de rezolvarea unor proble
me de optimizare a procesului de 
producție, de modernizarea și auto
matizarea stațiilor de pompare la sis
temei^ de irigații, de reducerea con
sumului de combustibil, de îmbună
tățirea parametrilor unor mașini 
agricole. Spiritul descriptiv, teoreti- 
zant a cedat definitiv sub avalanșa 
tonifiantă a problemelor practice că
rora școala, alături de cercetarea ști
ințifică și tehnică, trebuie să le gă
sească rezolvări inedite. Ceea ce ele
vii dobîndesc în orele de pregătire, 
în laboratoare și cabinete. în atelie- 
rele-școală se desăvîrșește in ac
tivitatea directă, nemijlocită, des
fășurată în producție". Liceul dis
pune în acest sens de o bază didac- 
tjco-materială deosebită. Formarea 
viitorilor agricultori se realizează cu 
cele mai moderne mijloace : labora
toare de electrotehnică și mecanică, 
instalații de televiziune cu circuit 
închis, poligon și laborator de testări 
psihologice pentru mecanici agricoli, 
sere cu instalații .automate de regla
re a temperaturii, un bogat parc de 
mașini agricole și tractoare. Actua
lele condiții ale liceului sint fără 
precedent, concurînd nivelul la care 
se abordează pregătirea celor de care 
vor depinde recoltele viitoare.

„Agricultura nu se poate învăța 
decît pe cîmp, lucrind direct într-o 
fermă, ne spunea ing. dr. Maria- 
Octavia Mănișor. directoarea Liceu
lui agroindustrial Băneasa. Ferma 
didactică și de producție a școlii 
noastre are 12 ha și cuprinde o bază 
furajeră pentru animale (găini, giște, 
nutrii, iepuri, oi), o cultură legumi
colă și o mică livadă în colecție, o 
stupină cu aproape 70 de familii, un 
sector mecanic cu cinci tractoare, un 
atelier de lăcătușărie, un sector seri
cicol. Lecțiile de practică, și nu nu
mai ele, le-am făcut întotdeauna in 
cîmp, in fața mașinilor agricole, iar 
producția din fermă — un plan de 
două milioane de lei — este asigurată 
de elevii noștri, asistați de maiștri 
și ingineri". Liceul Băneasa, să adău
găm, este singurul din țară cu profil 
apicol. De fapt, e vorba de o dublă 
specializare, apicultor-sericicultor. 
Deși tînăr — a fost înființat în 1971, 
pînă în 1976 funcționînd cu o singură 
clasă de 34 de elevi — el și-a căpătat 
deja un renume. Aici învață elevi 
din întreaga țară, beneficiind de con
diții bune de pregătire oferite de 
Combinatul apicol și de Institutul de 
cercetare și producție pentru apicul- 
tură. „Răspunzînd cerințelor sectoru
lui agricol Ilfov, continuă interlocu
toarea noastră, din 1983 s-a adăugat 
o clasă de horticultori-mecanizatori. 
Iar din 1984, una cu profil veterinar, 
ai cărei elevi fac practică în dispen
sarele de sector din București. Asi
gurăm astfel necesarul,de muncitori 
calificați pentru întreprinderile agri
cole din jurul Capitalei". E o dovadă 
elocventă a racordării învătămintu- 
lui la cerințele imediate ale proce
sului de producție.

Dar acest liceu nu numai... apicol 
se mîndrește și cu realizări în do
meniul cercetării. împreună cu elevii, 
inginera Maria-Octavia Mănișor 
este autoarea unei cercetări privind 
„Identificarea de noi specii melifere 
în municipiul București" ; a alteia 
referitoare la „Determinarea balanței 
melifere în raza economică de zbor 
a albinelor din ferma liceului". Tot 
aici, ing. Oltea Scorneică experimen
tează un nou tip de colector de po
len, ing. Maria Sîrbulescu lucrează 
la un studiu despre iemarea fami
liilor de albine în stupina școlii, ing. 
Octavian Ionescu — „Contribuții pri
vind biostimulatorii în creșterea măt- 
cilor". iar dr. Adriana Capotă — 
„Observații privind carența sărurilor 
minerale la tineretul bovin din fer
ma Roșia a I.A.S. Mogosoaia". Și 
cum să nu te impresioneze rezulta
tele la olimpiade file elevilor din 
acest liceu, evidențiați deopotrivă la 
limba română (Nargis Bărbicioiu), 
biologie (Mirela Mihaela Radu, Cor
nelia Radu, Marina Tomulescu) și 
mai ales premiul II împărțit de cele 
două fete gemene din Moara Vlăsiei. 
Carmen și Monica Constanța Simion! 
O cifră elocventă : la clasa a XlI-a, 
din 52 de premii la faza pe sector, 
36 sînt din Liceul agroindustrial Bă
neasa, 6 cu nota 10. Și încă o do
vadă a strînsei colaborări : obiectele 
de specialitate de la profilul veteri
nar sînt predate de cadre universi
tare.

Sînt probe elocvente ale resurselor 
de creștere a calității întregii acti
vități pe care le au liceele agro
industriale, condițiile de care ele dis
pun favorizînd un învătămint mo
dem, de calitate, capabil să ofere 
agriculturii noastre oamenii de care 
are nevoie.

Costin TUCHILA 
Mihai V1SO1U

Treptele afirmării
Amploarea si semnifica

ția participării artiștilor 
plastici amatori la Festi
valul național „Cîntarea 
României" au cunoscut la 
cea de a V-a ediție dimen
siuni noi. atit pe orizon
tala cuprinderii unui nu
măr sporit de talente din 
rindurile oamenilor mun
cii de diferite categorii 
socio-profesionale de ne 
toată Întinderea tării, cit și 
pe verticala diversității și 
profunzimii preocupărilor 
artistice.

Dacă analizăm cifrele 
furnizate de centrele de 
îndrumare a creației popu
lare din județe, deși aces
tea nu indică creșteri spec
taculoase în ce privește 
numărul cercurilor, cena
clurilor si asociațiilor ar
tiștilor amatori din țară 
(1410 cercuri și cenacluri 
participante la ediția a IV- 
a și 1 431 cercuri, cenacluri 
și asociații cu peste 14 600 
membri la ediția a V-a), 
se constată un spor al 
manifestărilor organizate 
de acestea și. prin urmare, 
o creștere a acțiunii cultu- 
ral-artistice in care sint 
implicate pe întreaga du
rată a unei ediții. Astfel, 
etapa de masă a cunoscut 
o eflorescentă a manifes
tărilor de grup și indivi
duale în toate așezămin- 
tele culturale din tară pe 
diverse sisteme, precum și 
o extensie, chiar și după 
debutul etapei județene, pe 
toată durata de 2 ani a 
ediției. Etapa de masă a 
căpătat deci un caracter 
de permanentă.

La Caraș-Severin. Timi
șoara. Bacău. Alba, Pra
hova, Tulcea, Galați. Iași. 
Cluj etc., de la programă
rile de expoziții pînă la vi
zitele in ateliere și la 
cercuri, sprijinul direct al 
debutanților sau pregăti
rea fiecărui vernisaj fac 
obiectul consultării și ac
tivității colective.

Etapa republicană, care 
s-a desfășurat în 5 centre: 
Reșița, Buzău, Vaslui, Cluj- 
Napoca și București a pus 
în valoare lucrări intere
sante. originale, care indică 
entuziasmul participării ar
tiștilor amatori la Festi
valul „Cîntarea Româ
niei", precum și progresele 
realizate față de ediția pre
cedentă. Nu puține din lu
crările prezentate în etapa 
republicană se află in pal
maresul valorilor durabile 
ale artei de amatori din 
țara noastră. Și este îmbu
curător faptul că pe lingă 
artiști amatori cu nume
roase succese la activul lor. 
cum sînt Vasile Parizeseu 
din București, Grigore Me
lasa din Alba Iulia, Con
stantin Oprea. Doru Bucur 
și Nicolae Vlădulescu din 
Reșița. Grigore Dejeu și 
Ion Haitonic din Cluj-Na- 
poca. loan Pencea și Petre 
Silion din Iași, Jean Duță 
din Tulcea ș.a.. s-au im
pus și nume noi. unele 
chiar pe simeza expoziției 
omagiale de la București, 
alături de artiștii profesio
niști. Am putea astfel a- 
minti pe Nicoară Panteli- 
mon din Timișoara. Me
lania, Ionescu și Floren
tina Failer din București, 
Vasile Tudorică din Bu
zău, Aurora LupaȘcu din 
Galați și alții. Dacă in linii 
mari centrele gazdă au în

țeles să-și valorifice „a- 
vantajul terenului", trebuie 
felicitate cu atît mai mult 
pentru colecțiile bine alcă
tuite cu care s-au prezen
tat județe cum sînt Pra
hova, Bacău. Timiș. Alba, 
Iași. Galați, Botoșani, 
Vrancea. care, deși invita
te, au cucerit premii pe 
măsura potențialului lor. 
Astfel au putut stîrni ad
mirația juriului talente 
deosebite, cum s-au dovedit 
acelea ale clasei de sculp
tură de la Gugești-Vran- 
cea, adevărat recital de 
sculptură, de bună calita
te. pictura și sculptura pre
zentate de Gheorghe Cio- 
banu din Ploiești, pictura 
pe sticlă de la Brașov, sem
nată de Traian Ciucures- 
cu, Nicolae Suciu. grafica 
de la Timișoara și sculp
tura de la Bacău etc.

Există, de pildă, în an
grenajul rezultatelor etapei

republicane. deplasări de 
.forțe, cantitativ și cali
tativ semnificative, ce se 
deschid- potențial către 
certitudini valorice de 
perspectivă : creșterea în
registrată de județele Bu
zău și Cluj, devenite cen
tre gazdă. Orientarea în
drumării se dovedește fer
tilă în ambele centre, mai 
cu seamă atunci cînd 
atacă un spațiu larg al 
genurilor și fără a renun
ța la cele clasice : pictu
ră, sculptură, grafică.

Atit la Buzău cit și la 
Cluj-Napoca, ne-am întîl- 
nit cu excelente rezultate 
în privința unor genuri 
dificile, cu lucrările unor 
artiști amatori care abor
dează porțelanul și sticla, 
vestimentația. ceramica, 
emailul ș.a.m.d. Pentru 
multi dintre laureații aces
tei ediții, creația stă in 
strinsă legătură cu preocu
pările de la locul de mun
că și influențează benefic 
producția întreprinderilor 
respective.

în această ordine a 
constatărilor ar trebui să 
amintim și atitudini care 
umbresc buna desfășurare 
de pînă acum a festiva
lului. Credem de exemplu 
că interesul mai scăzut al 
factorilor responsabili de 
Ia Vaslui pentru găzduirea 
întîlnirii județelor din 
Moldova în faza republi
cană se datorează slabei 
pregătiri anterioare a pro
priei colecții. Intrată în 
concurs alături de județe 
cu o puternică mișcare de 
amatori, cum sînt Boto
șani, Iași. Bacău și Ga
lați. la Care s-a adăugat, 
și revelația colecției de 
sculptură din Vrancea. co
lecția județului Vaslui a 
apărut needificatoare și. cu 
toată bunăvoința juriului, 
situația s-a reflectat in ce 
privește rezultatele. Multe 
lacune însă ar fi putut fi

evitate dacă ar fi fost 
consultați la timp specia
liști ai domeniului și mai 
cu seamă dacă s-ar fi ți
nut seama de regulamen
tul festivalului, care indi
că un subcapitol de carica
tură la capitolul grafică, 
fapt ce le-ar fi permis, 
după o mobilizare preala
bilă a participanților la 
tradiționalul festival „Con
stantin Tănase" — unde ca
ricatura a obținut bune 
rezultate — .ca lucrări din 
această categorie să fie 
propulsate prin selecție și 
în etapa republicană. Or, 
improvizația de ultimă 
oră, cu lucrări înșirate la 
podea, depistate in pripă, 
din care să aleagă juriul 
care să fie înrămată sau 
nu, poate fi concludentă 
pentru potențialul județu
lui.

O dată cu lansarea celei 
de-a Vl-a ediții a festiva
lului. se ridică o serie de 
probleme ce se impun în 
perspectiva orientării crea
ției de amatori, precum și 
in reorientarea factorilor 
răspunzători cu îndruma
rea și dezvoltarea acestei 
creații. In primul rînd 
s-ar impune organizarea 
unor ample manifestări cu 
uri caracter tematic mai 
decis orientat spre omagie
rea marilor evenimente so- 
cial-politice ale tării, cum 
ar fi. de exemplu, întîm- 
pinarea celor 40 de ani de 
la proclamarea Republicii, 
in 1987. De asemenea, sînt 
necesare consolidarea și 
sprijinirea efectivă a 
cercurilor și cenaclurilor 
existente, precum și înfiin
țarea unor noi cercuri in 
instituții și in întreprin
deri în vederea atragerii 
tinerelor talente și a di
versificării creației. în 
acest punct se cere subli
niat faptul că, așa cum a 
rezultat din expoziția oma
gială, deschisă in lunile 
august-octombrie 1985, în 
sălile Muzeului de Artă al 
Republicii Socialiste Româ
nia, exigențele tematice au 
solicitat un mare aport 
al creației tehnico-știin- 
țifice. Există. pe această 
linie, posibilitatea unor in
terferențe deosebit de fru
moase. care pot conecta 
mișcarea artiștilor, plastici 
amatori la mișcarea de 
invenții și inovații, de 
reutilizare a deșeurilor, 
valorificarea mai deplină 
a materiilor prime ieftine 
și la îndemînă, la sporirea 
efortului pentru economi
sirea de energie ș.a.m.d. 
Deși s-au abordat unele 
aspecte ale acestor proble
me și s-au obținut unele 
rezultate, se poate obține 
mult mai mult, prin iden
tificarea căilor și mijloa
celor corespunzătoare, prin 
depistarea unor talente ar
tistice dublate de aptitu
dini tehnico-științifice. 
prin inițiative sporite în 
acest sens. Programarea 
unor expoziții de design, 
ale celor ce lucrează în în
treprinderi cu un grad 
inalt de tehnicitate, consul
tarea unor cadre de înal
tă competență, dezvolta
rea cercurilor de creație 
din unități cooperatiste, 
întreprinderi, din industria 
ușoară sint numai cîteva 
din modalitățile ce se cer 
explorate.

Vasile SAVONEA

Palotul pionierilor și șoimilor patriei din Capitală. Activitate la cercul de pictură
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• CEA MAI ÎNTINSA AȘEZA
RE DACICĂ DIN NORD-VESTUL 
ROMÂNIEI. Cercetările efectuate in 
anul trecut în stațiunea arheologică de la 
Lazuri (la șase kilometri nord de muni
cipiul Satu Mare), în continuitatea unor 
săpături întreprinse în anii 1977—1978, au 
scos la lumină trei locuințe și două gropi 
menajere dintr-o întinsă așezare dacică 
datată In secolele I î.e.n. — I e.n. Cera
mica descoperită aici, modelată la roată și 
cu mina, are analogii perfecte cu cea din 
așezările și cetățile dacice din epocă — 
ne scrie arheologul Gh. Lazin de la Mu
zeul județean Satu Mare, care apreciază 
că prin întinderea sa (peste 5 ha), nrin 
numărul locuințelor semnalate, așezarea de 
la Lazuri este cea mai mare dintre așe
zările dacice din nord-vestul României.

• DIN NEOLITIC PÎNĂ ÎN ZO
RII EVULUI MEDIU. In afara cercetă
rilor întreprinse în stațiuni arheologice, un 
îoc aparte iii activitatea arheologilor boto- 
șăneni îl dețin săpăturile de salvare efec
tuate în zonele în care se execută lu
crări de hidroameliorații — ne relatează 
Octavian Liviu Sovan, de la Muzeul ju
dețean Botoșani. în comunele Roma și 
Prăjeni, cercetările intreprinse in organi
zarea Oficiului județean al patrimoniului 
cultural național, cu sprijinul --T.E.E.L.I.F. 
Botoșani, de specialiști din Iași. Bucu
rești, Suceava, Galați și Botoșani au scos 
la iveală vestigii din .perioada culturii Cu- 
cuteni și pină în epoca feudală. în Comu
na Roma a fost studiată o așezare cucute- 
niană de la sfirșitul mileniului IV i.e.n. ; 
tot aici, ca și la Prăjeni, au fost săpați 
pentru prima oară in nordul Moldovei tu
muli aparținind perioadei de tranziție de la 
eneolitic la epoca bronzului (grupul mor
mintelor cu ocru roșu), dar și vestigii apar- 
ținînd secolelor II—III e.n, și perioadei 
timpurii a epocii feudale. Pe Dealul Bo- 
toșanca din comuna Roma au fost, iden
tificate urme de locuire din veacurile II— 
III 
fost scoase 
de

și IV, iar 
la 

la începutul

la Cimpenl — Prăjeni au 
iveală
epocii

vestigiile unui sat 
migrațiilor.

Evocarea cu mijloacele specifice 
a momentelor importante, de sem
nificație crucială din istoria pa
triei constituie una din temele 
mari, fundamentale ce au stat in 
atenția cinematografiei noastre. 
Orientările Congresului al IX-lea 
al Partidului Comunist Român, 
orientări conturate cu pregnantă 
concretețe la întîlnirile secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, cu cineaștii au 
contribuit la materializarea unui 
proiect grandios, de puternică an
gajare patriotică ; închegarea pro
gresivă a unei vaste epopei cine
matografice naționale.

Unele din paginile cele măi im
portante si substanțiale ale acestei 
epopei sînt alcătuite tocmai de fil
mele inspirate din istoria mișcării 
muncitorești (precum „Speranța" și 
„Labirintul"). din rezistenta și 
lupta eroică a comuniștilor in ilega
litate („Duminică la ora 6“. „Ca
narul și viscolul". „Zidul". „Convo
iul"). Multe evocă în chin origi
nal și în modalități diferite (îmbi- 
nind realismul situațiilor cu cel al 
psihologiilor. sobrietatea cu patetis
mul) rolul comuniștilor în rezis
tenta antifascistă, contribuția lor la 
sabotarea mașinii de război fascis
te („Valurile Dunării", „Serata" și 
„Pe malul sting al Dunării albas
tre". „întoarce-te si mai privește o 
dată". „Să mori rănit din dragoste 
de viată". „Ringul" etc.).

Evenimentul de la 23 August s-a 
dovedit o sursă generoasă de inspi
rație. Cineaștii au resimțit chema
rea de a zugrăvi dramatismul acțiu
nilor revoluționare, dimensiunile 
eroice ale acestei lupte, ca pe o 
datorie morală atît fată de istorie, 
cit si fată de timpul înnoitoarelor 
transformări revoluționare în care 
se simțeau implicați, atît fată de 
cei ce s-au sacrificat în istorie, cit 
și fată de cei ce edifică azi Româ
nia socialistă.

în chip firesc, rolul maselor con
duse de comuniști în pregătirea, de
clanșarea. desfășurarea si izbînda 
revoluției sociale si naționale, an
tifasciste si antiimperialiste a po

larizat adesea eforturile creatoare. 
Si în film — ca Si în roman, dra
mă etc. — investigația artistică a 
tins a surprinde împrejurări carac
teristice. definitorii. (deopotrivă 
încărcate de autenticitate si cu vir
tuți simbolice), destine si opțiuni 
reprezentative pentru încleștarea de 
forțe in istorie.

Pelicule de reală forță artistică, 
apărute in ultima vreme, afirmă 
cu sporită vigoare preocuparea de 
a îmbina „prim-planul" axat oe 
impactul individualității cu istoria 
cu „panoramicul" aspirînd să. sur

rii Transilvaniei, Ungariei și Ceho
slovaciei, filmul — realizat după 
scenariul lui Titus Popovici, în re
gia luj Sergiu Nicolaescu — se con
stituie intr-un cald omagiu adus 
dăruirii, abnegației, puterii de a 
înfrunta un destin dramatic și „pu
terii de a îndura" dramele războiu
lui, într-un omagiu adus profun
dului și incandescentului sentiment 
patriotic, eroismului ostașilor ro
mâni angajați, alături de ostașii 
sovietici, in lupta contra fascis
mului.

Pentru a propune acest omagiu,

tre ale morții". Evocind urgia răz
boiului, regizorul Sergiu Nicolaescu 
creează secvențe în care, sub tirul 
artileriei, sub asaltul coloanelor de 
tancuri, sub rafalele obuzelor, ce
rul pare a se face una cu pămîntul 
brăzdat de tranșee și adăposturi, 
vinturat de suflul bombelor, răs
colit de exploziile grenadelor. Cei 
ce izbîndesc în acest „iad" trebuie 
să învingă rînd pe rînd șocul lu
minilor orbitoare și asurzitoare, 
pericolul rănirii și mutilării, coasa 
necruțătoare a morții. îți trebuie 
competență, mare energie de orga

vinte, dincolo de spectaculosul ex
terior, se cuvine remarcată forța 
expresivă a portretelor realizate, 
semnificațiile acumulărilor psiho
logice urmărite. Căci printr-un 
adevărat „tur de forță" din partea 
scenaristului (susținut notabil și 
de felul in care regizorul a con
ceput tranfigurarea cinematografi
că’, a ales, a îndrumat și a pus în 
evidentă actorii), în „Noi cei din 
linia întîi" epopeea glorioaselor 
fapte ale armatei române se îm
bină cu pătrunzătoare fixări și in
vestigări ale universului sufletesc

Dimensiunile eroismului în filmul românesc
prindă viu un destin colectiv, dra
matic și glorios totodată.

După „Stejar, extremă urgență", 
„Pe aici nu se trece", după „Por
țile albastre ale orașului" _ după 
„Emisia continuă" ș.a. — „Ziua Z" 
(regia : Sergiu Nicolaescu, sceno
grafia : Ioan Grigorescu) a readus 
în „obiectiv" forțele încleștate în 
acel eveniment de răscruce, înfăp
tuit la 23 August 1944. Ne reamin
tim că „Ziua Z“, a cărei acțiune sa 
petrece in Capitală, evoca in sec
vențe dinamice, de puternic dra
matism etapele fierbinți ale pregă
tirii și desfășurării revoluției de 
eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialiștă. Evoca 
pregătirile făcute, în vederea luptei 
cu arma în mînă, la Vulcan și Gri- 
vița, Malaxa și Lemetre. înfățișa 
luptele dramatice duse de armata 
română sprijinită de formațiile pa
triotice la podul Băneasa și aero
portul Otopeni etc.

„Noi, cei din linia întîi", recentă 
premieră cinematografică, este, sub 
multe aspecte, o continuare a „Zilei 
Z“. Propunîndu-și să evoce luptele 
grele, sacrificiile armatei române 
pe cîmpurile de luptă ale eliberă

Titus Popovici a făcut apel cu suc
ces la resursele sale imaginative, 
dar a avut tot timpul în minte și, 
evident, și în suflet. — fructificînd 
substanțial în spațiul ficțiunii ar
tistice argumentele extrem de 
grăitoare ale Împrejurărilor și fap
telor adevărate, forța documentelor, 
acele documente care arată, fără 
putere de tăgadă, contribuția hotă- 
rîtoare a României la grăbirea sfir- 
șitului celui de-al doilea război 
mondial.

Ca și alte pelicule semnate de 
Titus Popovici, „Noi, cei din linia 
întîi" cucerește de la început spec
tatorul prin bogăția invenției epice 
și prin cursivitatea narațiunii — 
împrejurările, întîmplările, situa
țiile umane selectate fiind însă ex
presive nu numai în sine, ci și prin 
sensurile istorice, politice sugerate.

Monumentalitatea filmului rezul
tă desigur și din desfășurările spe
cifice unor mari bătălii, transfigu
rate cu mijloacele unei superpro
ducții cinematografice (eforturile 
în acest sens fiind deosebite).

Urmărim, alături de dificile mi
siuni de luptă, etapele unor bătălii 
desfășurate în adevărate „ amfitea

nizator și Imensă autoritate pe 
platou pentru a crea atare sec
vențe, îți trebuie imaginație pen
tru a le conferi varietate — cali
tate manifestată in mai multe sec
vențe de regizor, precum și de 
operatorii Nicolae Girardi, Florin 
Chivulescu, M. Mladin, de sceno
graful Radu Corciova și colabora
torii lor întru cooperarea și exe
cutarea unor efecte cinematogra
fice. (Fapt care nu ne împiedică 
să observăm că — poate si datorită 
marilor solicitări de muncă și in
vestiții materiale — regizorul nu a 
rezistat tentației de a se fi lăsat 
fascinat cam mult — și de data 
aceasta — de valorificarea perfor
manțelor de mizanscenă spectacu
loasă, pirotehnie și cascadorie).

Hotărîtoare este, după opinia 
noastră, pentru autentica monu
mentalitate a filmului „Noi, cei 
din linia întîi". preocuparea — fi
nalizată nu o dată cu virtuozitate 
— de a alterna panoramicele bă
tăliilor cu „prim-planurile" uma
ne, cu explorarea gesturilor, reac
țiilor, atitudinilor, mentalităților 
dezvăluite în timpul luptelor și în 
răgazurile dintre ele. Cu alte cu

al celor ce o formau. Eroii, bine 
individualizați, alcătuiesc un por
tret colectiv reprezentativ nu nu
mai pentru combatanții din linia 
întii, ci, de fapt, pentru firescul, 
puritatea, patriotismul cald, ne
dezmințita omenie a poporului 
nostru. .

Titus Popovici și Sergiu Nico
laescu reușesc în acest film, în 
chip convingător, o puternică 
„apărare a umanului". Numeroase 
secvențe ilustrează felul în care 
oamenii — membri ai aceluiași 
pluton, ai aceluiași regiment, ai 
aceluiași neam sau ai unor popoa
re diferite, angajați în aceeași 
luptă dreaptă pentru învingerea 
marelui pericol al omenirii, care a 
fost fascismul — reușesc să co
munice, să colaboreze, să se soli
darizeze pentru a supraviețui ; iși 
dezvăluie resurse, fațete nebănuite 
de calm, de înțelepciune a acțiunii 
și reacției, de generozitate — re- 
zistînd exemplar la pericolul pră
bușirilor sufletești, deteriorării 
morale, disperării dezumanizante. 
Executînd, sub ochii noștri, o 
primă misiune de luptă pentru 
eliberarea Urbiceniului natal, ma-

turizîndu-se, „formîndu-se“ trep
tat în iureșul încleștărilor, tînărul, 
curajosul, inventivul, neliniștitul 
sublocotenent Horia Lazăr (debut 
notabil al studentului I.A.T.C. 
George Alexandru) cunoaște o dată 
cu experiența războiului pe cea a 
dragostei și morții. Calmul filozo
fic, umorul nu o dată amar al 
sergentului Șaptefrați (Valentin 
Uritescu) exprimă (ca și atitu
dinea țăranului care știe că, pe 
orice vreme, el trebuie să continue 
să-și lucreze pămîntul) acea în
țelepciune în fața vicisitudinilor 
istoriei specifică românului, căreia, 
în cazul eroului nostru, i se adaugă 
și capacitate de acțiune, realism, 
spirit de . disciplină, spirit camara
deresc, demnitate și dragoste de 
tară împinse pînă la sacrificiu. 
Margău, (Marian .Culiniac confir* 
mîndu-și vocația actoricească), un 
țăran a cărui familie a căzut vic
timă genocidului horthyst de la 
Trăznea, va găsi — sub influența 
binefăcătoare a tovarășilor săi — 
resursele umane pentru discernă- 
mîntul necesar și convertirea urii 
oarbe împotriva asasinilor într-un 
gest de generozitate fată de popu
lația maghiară civilă.

Film de acțiune, „Noi, cei din 
linia întîi", este, totodată, ■ prin 
încărcătura semnificativă a multor 
episoade, prin atitudinea explicită 
sau implicită față de evenimente, 
o creație cinematografică cu preg
nante valori reflexive. Ni se pro
pune o meditație asupra condiției 
noastre istorice șl asupra modului 
în care patriotismul — dus pînă 
Ia sacrificiu, al milioanelor de 
români, în frunte cu comuniștii — 
au modificat-o in preajma lui 
23 August 1944. Ni se propune, 
de asemenea, o meditație asupra 
eroismului — care nu exclude 
„scara 1 pe 1", suferința, durerea, 
fragilitatea etc., dar care gene
rează o miraculoasă devenire, re
zistentă, putere de autodepășire 
morală — ca rezultat firesc al 
dragostei de tară.

Natalia STANCU
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^VEACURI-
L E ll-l Î.E.N.
In apropierea mu
nicipiului Sfintu 
Gheorghe, pe te
ritoriul localității 
Arcuș, cu prile- 

lucrări agricole, s-a 
un valoros te-

TE-
MO- 
DIN

jul 
descoperit de 
zaur monetar.
Tezaurul datează din perioada secolelor 
II—I î.e.n. și conține monede grecești din 
Thalos și Dyrrachium, precum și monede 
republicane romane. Specialiștii apreciază 
că tezaurul aparținea populației dacice 
autohtone ; el ilustrează astfel, o dată mai 
mult, amplitudinea raporturilor economice 
și comerciale ale acesteia cu lumea elenis
tică și romană sud-dunăreană (Constantin 
Timaru. corespondentul ..Scînteii").

• DIN BIBLIOTECA LUI NI- 
COLAE MILESCU SPĂTARUL. In 
cadrul interesantei și utilei consfătuiri 
desfășurate în primăvara acestui an la Tul
cea privind cele mai noi rezultate ale cer
cetării valorilor bibliofile din patrimoniul 
cultural național au fost aduse precizări 
despre o lucrare care a făcut parte din 
biblioteca spătarului Milescu. Este vorba 
de lucrarea „Descrierea Greciei", alcătuită 
in veacul al II-lea e.n. de scriitorul grec 
Pausanias. Autoarea comunicării. Rodica 
Popescu, de la Biblioteca Academiei Re
publicii Socialiste România, a stabilit că 
este vorba de o ediție a lucrării celebrului 
autor antic, realizată la Basel, în anul 
1557, sub titlul „Veteris Graeciae descrip- 
tio". avind 802 pagini.

Opera lui Pausanias, prezentă în biblio
teca Milescului (ajunsă apoi în colecțiile 
Colegiului „Sf. Sava" din București), ilus
trează întinderea preocupărilor cărtură
rești ale celui care în veacul al XVII-lea 
a marcat, prin călătoriile sale, un mo
ment distinct in istoria descoperirilor geo
grafice.

unor
curir.d 

cuprinzind 261 de monezi.

• IZVOARE DE DEMOGRAFIE 
ISTORICĂ. Sub egida Direcției generate 
a Arhivelor Statului a apărut de curind 
volumul .„Izvoare de demografie istorică". 
Elaborat de Costin Feneșan, acest prim vo
lum cuprinde 29 de documente și 12 ta
bele privind o serie de conscripții de na
tură fiscală, confesională ori militară, 
desfășurate în Transilvania în perioada 
1703-—1786, ca și activitatea nemijlocită de 
pregătire și desfășurare a acestor înregis
trări de populație. în paginile volumului 
a fost adunată din valoroase fonduri ar
hivistică o impresionantă cantitate de ma
terial documentar ce oferă bogate infor
mații privind istoria socială, economică 
(agrară in principal) și financiară a Tran
silvaniei ; sînt cuprinse o multitudine de 
date despre așezările de aici, evoluția de
mografică a acestora, ocupațiile locuitorilor 
lor, starea lor sofcială și economică ; cu un 
cuvînt, o multitudine de crimpeie de viată 
autentică din care se alcătuiește tabloul 
mare al muncii și vieții uneia dintre păr
țile greu încercate ale pămîntului româ
nesc într-un răstimp dens în evenimente 
social-politice. Un tablou cu o concluzie 
limpede : și in secolul luminilor țara ro
mânească intracarpatică a avut ca popu
lație majoritară pe români, cei ce erău și 
se știau ■ din vechime oamenii pămîntului.

• CASTELUL ROMAN DE LA 
BOIȚA (SIBIU) Săpăturile arheologi
ce, desfășurate în mai multe campanii, au 
confirmat existența in punctul „La Rude", 
la marginea satului Boița (județul Sibiu), 
pe partea dreaptă a Oltului, la intrarea in 
pasul Turnu-Roșu, a unui castel roman de 
piatră (47 x 41 m) ridicat in secolul II e.n. 
de un detașament al legiunii XIII Gemina. 
Fortificația, ne scrie prof. Cristian F. 
Schuster, aflată pe drumul roman ce trece 
prin defileul Oltului, îndeplinea și rolul 
de post vamal (statio portorii). Materialul 
epigrafic descoperit pare să indice deja 
existența unei fortificații de pămint în pe
rioada 102—105, deci între tele două răz
boaie daco-romane. Fortificația aceasta a 
fost ulterior abandonată, reclădindu-se alta 
din piatră după constituirea provinciilor 
Dacia Inferior și Dacia Superior. Castelul 
de piatră a fost părăsit o dată 
rea trupelor și administrației 
sudul Dunării.
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Vizita oficială de prietenie in țara noastră
a tovarășului Zhao Ziyang

Joi după-amiază. premierul Consi
liului de Stat al Republicii Populare 
Chineze, tovarășul Zhao Ziyang. 
împreună cu persoanele oficiale chi
neze care il insoțesc, a făcut o vi
zită la întreprinderea de sere „30 De
cembrie" din sectorul agricol Ilfov, 
unitate distinsă cu înaltul titlu de 
„Erou al Muncii Socialiste".

Oaspeții au_fost insoțiti 
varășul 
ministru

Vizita 
a oferit 
tatea de

de to- 
Ion Dincă. prim viceprim- 
al guvernului.
in această modernă unitate 
premierului chinez posibili- 
a cunoaște nemijlocit reali-

zările acestui colectiv fruntaș in 
creșterea producțiilor vegetale și ani
maliere, in sporirea eficienței între
gii activități.

Gazdele au prezentat evoluția pe 
care a cunoscut-o întreprinderea, 
îndeosebi in ultimele două decenii, 
perspectivele ei de dezvoltare, acti
vitatea complexă care se desfășoară 
aici, incepind cu producția vegetală 
și animalieră și încheind cu prelu
crarea in mare măsură a acesteia in 
sectorul propriu de industrializare. 
Au fost vizitate principalele ferme 
ale unității, între care cea avicolă și

incubatoarele acesteia — instalații 
de mare productivitate și eficiență, 
realizate in țară. In același timp, 
oaspeții au fost informați despre 
condițiile de muncă și viață create 
muncitorilor unității.

Pe parcursul vizitei. 
Consiliului de Stat al 
Populare Chineze s-a interesat 
modul ,de organizare a întreprinde
rii și a fermelor, de eficiența pro
ducției și a mulțumit conducerii uni
tății pentru posibilitatea de a cu
noaște realizările acestui harnic 
colectiv.

premierul 
Republicii 

de

Cronica zilei tv

Adunări și conferințe pentru dări de seamă 
și alegeri in organizațiile de Cruce Roșie

ZIUA INDEPENDENTEI
STATELOR UNITE ALE AMERICII

Cu prilejul Zilei Independenței 
Statelor Unite ale Americii. joi a 
avut loc in Capitală o manifestare 
culturală organizată de Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, in cadrul căreia au fost pre
zentate impresii de călătorie din 
această țară și aspecte ale istoriei și 
culturii poporului american.

A fost prezentat apoi un film do
cumentar american.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, oameni de 
cultură și artă, un numeros public.

A fost prezent Roger Kirk, amba
sadorul S.U.A. la București.

★
Cu prilejul încheierii misiunii sale 

în tara noastră, ambasadorul Repu
blicii India la București, Hardev 
Bhalla. a oferit, joi. o recepție.

Au luat parte membri ai conduce
rii Ministerului Afacerilor Externe, 
reprezentanți ai altor ministere și 
instituții centrale, oameni, de știință 
și cultură.

Au participat, de asemenea, șefi de 
misiuni diplomatice acreditați in țara 
noastră. (Agerpres)

Telejurnal
Actualitatea în economie
Copiii — tinerețea șl vigoarea na
țiunii. Reportaj
Cadran mondial (color)
• România — Ceaușescu — Pace 

21,05 Serial științific (color). „Din tai
nele mărilor". Episodul 6

21,35 Timp al marilor Înfăptuiri revo
luționare. Epoca Ceaușescu. Ori
zontul 750 — reportaj

21,50 Telejurnal 
22,00 închiderea programului

20,00
20,20
20,35

In Întreaga țară au avut loc adu
nări și conferințe pentru dări de sea
mă și alegeri 
Cruce Roșie.

Adunările și 
juit o amplă 
desfășurate de 
Roșie pentru transpunerea în viață a 
orientărilor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind contribu
ția acestora la înfăptuirea politicii 
partidului și statului nostru in do
meniul sanitar și social. A fost re
liefat sprijinul acordat de comisiile 
și comitetele de Cruce Roșie popu
larizării politicii demografice a parti
dului și statului nostru, acțiunilor 
de creștere a unui tineret sănătos și 
viguros, de instruire a populației 
pentru asigurarea asistenței de prim 
ajutor, de sporire a participării fe
meilor la activitatea formațiunilor 
sanitar-voluntare. A fost subliniată, 
de asemenea, preocuparea pentru 
perfecționarea muncii de educație sa
nitară în vederea îmbunătățirii con
tinue a stării de sănătate a popu
lației. sprijinirii activităților profi
lactice. a acțiunilor de igienizare și 
înfrumusețare a locurilor de muncă, 
a localităților urbane și rurale.

Participanții au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, telegrame în care, în 
numele celor peste 7 milioane de 
membri ai Crucii Roșii din țara 
noastră, se reafirmă deplina adeziu
ne la politica internă și internațio
nală a partidului și statului, se dă

în organizațiile de

conferințele au prile- 
analiză a activității 
organizațiile de Cruce

expresie sentimentelor de profun
dă dragoste față de secretarul 
general al partidului, de stimă 
și recunoștință pentru modul stră
lucit in care conduce destinele 
patriei și poporului pe calea socia
lismului și comunismului, pentru 
grija manifestată permanent față de 
ocrotirea sănătății* tuturor cetățeni
lor țării, pentru ridicarea continuă a 
nivelului lor de viață și civilizație.

Sint exprimate și cu acest 
sentimentele de prețuire și 
gratitudine 
demician 
Ceaușescu, 
partidului, 
pentru contribuția remarcabilă adu
să la înflorirea științei și culturii, la 
progresul neintrerupt al patriei noas
tre socialiste.

Telegramele au dat glas, totodată, 
angajamentului milioanelor de mem
bri ai Crucii Roșii de a acționa cu 
dăruire și abnegație revoluționară 
pentru înfăptuirea neabătută a poli
ticii sanitare, profund umaniste a 
partidului și statului nostru, pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce le revin 
din hotăririle Congresului al XIII-lea 
al partidului. (Agerpres)

Domnului RONALD REAGAN
Președintele Statelor Unite ale Americii

CASA ALBĂ, WASHINGTON D.C.

r

față de 
doctor 
militant 
strălucit

prilej 
caldă 
aca- 

Elena 
ai

tovarășa 
inginer 

de frunte 
om de știință,

Stimate domnule președinte,
Cu prilejul aniversării Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii 

vă adresez, in numele poporului român și al meu personal, calde felicitări 
și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de prosperitate și pace pen
tru poporul american prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre, atît pe plan 
bilateral, cit și pe arena internațională, vor cunoaște o dezvoltare conti
nuă, in interesul și spre binele celor 
colaborării și păcii în lume.

două popoare, al cauzei destinderii,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

a

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALA A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEir-

TULCEA : Terenuri redate 
agriculturii

Oamenii muncii din cadrul în
treprinderii antrepriză de con- 
strucții-montaj pentru Delta Dună
rii și-au intensificat eforturile 
pentru realizarea obiectivelor din 
cadrul programului de exploatare 
complexă a resurselor naturale din 
Deltă. Au fost încheiate lucrările 
de îndiguire, desecare și destufi- 
zare pe noi suprafețe în amena
jarea agricolă Independența. Ast
fel. aproape 500 hectare terenuri 
mlăștinoase au fost introduse îna
inte de termen în circuitul agricol. 
Brigăzile complexe de constructori 
din Deltă acționează energic, pen
tru a reda în folosul agriculturii 
alte suprafețe în zonele Sireasa, 
Cernovca și Babina. (Neculai Ami- 
hulesei).

mentar la export produse in valoare 
de peste 6 milioane lei, în cea mai 
mare parte conductoare destinate 
industriei electronice și electroteh
nice. (Eugen Teglaș).

BOTOȘANI :
Cantități suplimentare 

de materiale refolosibile

sință, noi unități comerciale la 
parterul blocurilor, iar în cartierul 
Radu Negru s-a înființat o piață 
agroalimentară. (Candiano Pri- 
ceputu).

bune energetic. Cele mai bune rea
lizări le-au obținut minerii din Pa- 
roșeni, Lonea, Aninoasa și Cariera 
Cîmpu Iui Neag. (Sabin Cerbu).

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 4 iulie, ora 21 — 7 iulie, ora 
21. In țară : Vremea va fi predominant 
frumoasă, Iar cerul va fi variabil. Pe 
alocuri vor cădea ploi, mai ales averse, 
însoțite de descărcări electrice în zo
nele de deal și de munte. în restul te
ritoriului, aceste fenomene vor fi cu 
totul izolate. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse intre 10 șl 20 grade, mai 
coborîte, răzleț, în centrul țării, iar 
cele maxime, în creștere, între 22 șî 32 
de grade. Dimineața, pe alocuri, se va 
semnala ceață slabă. In București : 
Vremea va fi predominant frumoasă, 
iar cerul va fi variabil. Condiții pentru 
ploaie trecătoare la începutul inter
valului. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între 15 și 18 grade, iar cele 
maxime între 25 și 29 grade. Dimineața 
se va semnala ceață slabă.

SĂLAJ : Livrări 
suplimentare la export

Una din preocupările de bază ale 
colectivului de oameni ai muncii 
de la întreprinderea de conductori 
electrici emailați din municipiul 
Zalău este asimilarea și introduce
rea în fabricație a unor produse de 
înaltă tehnicitate atît pentru piața 
internă, cit și la export. Prin reali
zarea unor noi linii de fabricație a 
producției destinate exportului au 
fost onorate în avans o serie de 
contracte încheiate cu partenerii 
externi, cărora le-au fost livrate 
însemnate cantități de conductoare 
de bobinaj subțiri și ultrasubțiri. 
Pină acum au fost livrate supli-

Acțiunile conjugate ale colecti
velor muncitorești din industria 
Botoșaniului și întreprinderii de 
profil au dus la depășirea sarcini
lor planificate pentru perioada ce 
a trecut din acest an în domeniul 
recuperării și valorificării materia
lelor refolosibile cu 870 tone oțel, 
560 tone fontă, 65 tone aluminiu, 7 
tone alamă și 133 tone cauciuc. In 
scopul continuării la cote superioa
re a acestor acțiuni, se acționează 
pentru generalizarea în întregul ju
deț a inițiativei „Nimic să nu se 
piardă, totul să fie recuperat și va
lorificat in producție". (Silvestri 
Aiîenei).

SATU MARE : Utilaje 
pentru mineri

La întreprinderea de utilaj mi
nier Satu Mare au fost introduse 
în fabricație de serie noi produse 
cu înalte performante tehnico- 
functionale. între altele este vorba 
de noi tipuri de palane pneumati
ce. de 8 si 10 tone. Fată de palane
le clasice, acestea se realizează cu 
un consum redus de metal, dez
voltă o forță mai ____ _________"
o creștere a gradului de mecani
zare în spatiile înguste din subte
ran. Primele palane livrate com
binatului minier Valea Jiului se 
bucură de aprecieri din partea mi
nerilor. (Octav Grumeza)

mare si asigură

ARGEȘ : Oameni 
gospodari

Unitățile agricole cooperatiste și 
de stat argeșene își dezvoltă cu 
bune rezultate. îiâ spațiile rămase 
libere în timpul cînd animalele se 
află la pășunat în tabere de 
culturi de ciuperci. Această 
letnicire a luat extindere 
multe întreprinderi, instituții. 
Conform tehnologiei tipărite și puse 
la dispoziția producătorilor, cultu
rile sint eșalonate în două cicluri. 
(Gheorghe Cîrstea).

vară, 
inde- 
și in 
școli.

BRĂILA : Noi spații 
comerciale

La Brăila, s-a extins rețeaua 
spatiilor comerciale pentru desfa
cerea către populație a produselor 
agroalimentare și a mărfurilor in
dustriale. De la începutul anului și 
pînă în prezent, a fost dată în fo
losință o suprafață de 7 100 metri 
pătrati. 
din 
Radu 
noua 
Calea

Beneficiari sint locuitorii 
cartierele Hipodrom-Obor, 
Negru. Progresul etc. Pe 

magistrală în reconstrucție — 
Călărași — s-au dat în folo-

VALEA JIULUI: 
Cărbune energetic 

peste prevederi
Harnicii mineri ai Văii Jiului au 

încheiat și luna iunie cu frumoase 
realizări în producție. Acționînd cu 
hotărîre pentru extinderea metode
lor de 
mai ridicat a 
cîndu-se de 
mai mare de formații de mi
neri valoroasa inițiativă ____ 1
torească „Brigada înaltei producti
vități", productivitatea muncii a 
sporit, extrăgîndu-se peste preve
deri în luna iunie 41 250 tone căr-

exploatare cu randament 
apli- 

număr
cărbunelui, 

către un

munci-

PAȘCANI : Acțiuni 
de gospodărire 
și înfrumusețare

Oamenii muncii din Pașcani 
acordă o atenție deosebită înfru
musețării și bunei gospodăriri a 
orașului lor. In acest an, in orașul 
de pe Șiret s-au amenajat și s-au 
întreținut peste 380 000 mp spații 
verzi, s-au redat agriculturii peste 
90 hectare de teren, s-au plantat 
aproape 400 000 pomi fructiferi, ar
bori și arbuști ornamentali, s-au 
construit si reparat numeroase 
poduri și podețe, s-au modernizat 
100 000 mp străzi și trotuare. Va
loarea totală a acestor lucrări efec
tuate prin munca patriotică a oa
menilor muncii din Pașcani. în 
frunte cu deputății lor, se ridică 
la 107 milioane lei. (Manole 
Corcaci).

TELEORMAN : Unități 
prestatoare de servicii

In perioada 
acest an. 
Măgurele, 
nicea au 
populației 
de servicii apartinind cooperative
lor meșteșugărești. Amenajate. în
deosebi. la parterul unor noi 
blocuri de locuințe, unitățile au 
profiluri diferite : croitorie, coafu
ră, frizerie, cosmetică, foto, lenjerie, 
spălătorie-curătătorie chimică etc. 
în același timp, la Alexandria Și 
Roșiori de Vede s-au deschis noi 
magazine de prezentare și desfa
cere a unei game largi de produse 
realizate de cooperația meșteșugă
rească. (Stan Ștefan).

care a trecut din 
la Alexandria. Turnu 
Roșiori de Vede și Zim- 
fost puse la dispoziția 

noi unități prestatoare

Pe întregul teritoriu al Statelor 
Unite, ziua de 4 iulie este sărbă
torită prin ample manifestări ofi
ciale și populare. Este un prilej de 
rememorare a evenimentelor petre
cute in urmă cu 210 ani, care au 
intrat în istorie ca o ^expresie a 
dreptului popoarelor la autodeter
minare, la viață liberă și indepen
dentă. Semnarea, Ia 4 iulie 1776, la 
Philadelphia, a „Declarației de in
dependență" consacra ruperea le
găturilor de supunere a celor 13 
colonii engleze de pe litoralul ves
tic al Atlanticului față de metro
polă, deschizind drumul afirmării 
poporului american ca națiune li
beră si independentă, al formării 
și dezvoltării Statelor Unite.

„Declarația de independentă", ca 
și războiul purtat de pionierii re
voluției americane au avut ecou și 
în țările române, unde poporul 
nostru ducea el însuși lupta împo
triva dominației străine. Ulterior, 
la scurt timp după constituirea 
statului modern român. între țara 
noastră și S.U.A. s-au stabilit re
lații consulare, iar după cucerirea 
independentei de stat a României, 
au fost statornicite și relații di
plomatice. Aceste raporturi cu 
vechi tradiții, cunosc o dezvoltare 
favorabilă în zilele noastre, în 
special în domeniile economic, 
tehnico-știintific și cultural, pre
cum și în alte sfere de activi
tate. Aceasta demonstrează. o 
dată mai mult, că este posibil ca 
țări cu orînduiri sociale diferite și 
de mărimi diferite să colaboreze 
fructuos, 
tre ele se 
riguroasă 
egalități 
tei și 
neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc.

Rolul hotărîtor în dezvoltarea 
raporturilor româno-americane l-au 
avut contactele și întîlnirile la ni
vel înalt de la București și

Washington, înțelegerile încheiate 
și documentele semnate cu aceste 
prilejuri, între care „Declarația co
mună a președinților României și 
Statelor Unite ale Americii" și 
„Declarația comună cu privire la 
cooperarea economică, industrială 
și tehnică", ce jalonează cadrul 
politic și juridic pentru o evoluție 
favorabilă a conlucrării reciproc 
avantajoase.

Așa după cum a arătat și recen
ta reuniune a Comisiei mixte eco
nomice româno-americane. desfă
șurată în spiritul înțelegerilor la 
nivel înalt și pe baza acordurilor 
încheiate intre cele două țări, exis
tă posibilități de dezvoltare în con
tinuare a schimburilor comerciale 
și a cooperării economice dintre în
treprinderile românești și compa
niile americane. O contribuție deo
sebită în amplificarea rapidă a 
schimburilor economice dintre cele 
două țări ar avea încheierea unor 
acorduri de lungă durată, extinde
rea formelor de colaborare, crea
rea de noi societăți mixte de pro
ducție cu o activitate mai largă. 
Normele comerțului internațional, 
cu adevărat liber. în ambele sen- 

’suri, presupun renunțarea la orice 
restricții, condiționări și piedici.

în condițiile actuale grave ale 
situației internaționale
socialistă consideră că se impune 
mai mult ca oricînd colaborarea 
dintre toate statele, pornind de la 
necesitatea de a se opri evoluția 
periculoasă a evenimentelor, de a 
se acționa pentru reluarea proce
sului destinderii, pentru soluționa
rea pe cale pașnică, prin tratati
ve. a tuturor diferendelor dintre 
state, pentru încetarea cursei înar
mărilor și trecerea la dezarmare.

Extinderea și adîncirea relațiilor 
și a cooperării româno-americane 
în toate domeniile de activitate co
respund pe deplin intereselor am
belor țări și popoare, cauzei ge
nerale a păcii, înțelegerii și co
laborării internaționale.

România

CARNET CULTURAL
MUREȘ. în cadrul celei de-a 

XV-a ediții, a manifestării „Săp- 
tâmina culturii si educației socia
liste". pe stadionul „Avintul" din 
Reghin s-a desfășurat un Festival 
al cintecului. iocului si sportului. 
Manifestarea, la care au participat 
mii de locuitori ai orașului de oe 
Mures, a fost precedată de o fru
moasă paradă a portului popular, 
după care a avut loc spectacolul 
folcloric „Mindră-i tara mea sub 
soare", la care si-au dat concursul 
formații artistice din orașul Reghin 
si din zona 
reate ale 
„Cin tarea 
Giurgiu).

BISTRIȚA-NĂSAUD. Casa de 
cultură a sindicatelor și casa muni
cipală de cultură din Bistrița au 
găzduit două concerte corale care 
s-au bucurat de un frumos succes. 
Si-au dat concursul corul bărbă
tesc al intreprinderii UNIO din 
Satu Mare și formația similară a 
întreprinderii de utilaj tehnologic 
din Bistrița. Al doilea concert a fost 
susținut de coriștii casei municipale 
de cultură Cluj-Napoca „Viva la 
muzica" și, respectiv, de membrii 
corului de cameră a Casei de cul
tură a sindicatelor din Bistrița. 
(Gheorghe Crișan).

BIHOR. în cadrul „Săptămînii 
educației comuniste a tineretului 
bihorean", biblioteca județeană din 
Oradea a găzduit o atractivă dez
batere privind influenta lecturii a- 
supra alegerii profesiunii. Mani-

Mureșului de Sus. lau-
Festivalului national 

României". (Gheorghe

festarea a prilejuit, totodată, pre
zentarea concluziilor unei cercetări 
sociologice desfășurate în ultimii 
doi ani in rîndul elevilor din cla
sele a XH-a de la liceele bihorene. 
(loan Laza).

SIBIU. în orașul Cisnădie s-a în
cheiat cea de-a XV-a ediție a Fes
tivalului cultural-artistic ..Ciresar". 
Agenda actualei ediții a cuprins 
manifestări politico-educative si 
spectacole folclorice reunite sub 
genericele ..Mindru plai cisnădian" 
Si „înfrățiți in cint si ioc", 
si seri cultural-distractive. 
si-au dat concursul artiștii 
din localitate. (Ion Onuc ... —

BUZĂU. într -un pitoresc cadru 
natural din localitatea Cătina a 
avut loc cea de-a 8-a ediție a ser
bării folclorice „Pe meleaguri căti- 
nene". La realizarea manifestării au 
contribuit formații artistice locale 
Si orchestra de muzică populară 
„Doruletul" a Consiliului județean 
al sindicatelor. La serbare a parti
cipat un numeros public din locali
tățile învecinate și din iudetul 
Prahova. (Stelian Chiper).

IAȘI. Parcul de cultură „Conou" 
din Iasi a găzduit cea de-a XIV-a 
ediție a „Salonului ieșean al câr
tii". Această ediție, dedicată Anu
lui International al Păcii, s-a des
fășurat sub genericul „Cartea — 
fereastră deschisă spre pace". Spec
tacole de muzică si poezie, expozi
ții de carte si lansări de cărți noi 
au avut loc in întreprinderi si in
stituții. (Manole Corcaci).

nrecum 
la care 

amatori 
Nemeș).

INFORMAȚII SPORTIVE
• Incepind de astăzi și pină 

marți, 8 iulie, în Sala sporturilor 
din Focșani se va desfășura cea de-a 
21-a ediție a Campionatelor balca
nice de baschet pentru junioa
re. La turneu participă selecțio
natele Albaniei. Bulgariei. Greciei, 
Iugoslaviei, României și, în afară de 
concurs, formația de cadete a țării 
noastre. In prima zi, cu începere de 
la 15,30, sint programate următoare
le meciuri : România (cadete) — Al
bania; Iugoslavia — Grecia și Româ
nia — Bulgaria.

9 Duminică, 
hipodromul din 
șura principala ___  ......_ __ ____
lui — derbiul de trap. Această tra
dițională alergare hipică — aflăm de 
la Centrul republican pentru crește
rea cabalinelor și calificarea cailor 
de rasă — este rezervată, ca de 
obicei, celor mai buni trăpași de 4 
ani și se dispută pe distanța de 
2 800 m.

6 iulie, la ora 9, pe 
Ploiești se va desfă- 
cursă hipică a anu-

• In perioada 4—20 iulie se vor 
desfășura la Moscova. Jocurile 
sportive internaționale. competiție 
polisportivă de amploare pusă sub 
semnul înțelegerii și cooperării în
tre tinerii sportivi din toate conti
nentele. Sportivii români vor parti
cipa la concursurile de atletism, 
gimnastică. înot, haltere, judo, 
nls și yachting. Din loturile 
noastre fac parte, între alții. 
Matei, Vali Ionescu, Mihaela 
ghin, Mitica Junghiatu, Liviu
gian, la atletism. Mirela Sidon, Ga
briela Potorac. Lăcrămioara Filip, 
Marius Gherman. Marius Rizan, Ma
rius Tobă (la gimnastică). Carmen

te- 
țării 

Sorin 
Lo- 

Giur-

atunci cînd relațiile din- 
întemeiază pe respectarea 

a principiilor deplinei 
în drepturi, independen- 
suveranității naționale.

Șantierele muncii pentru țară
(Urmare din pag. I)

Bunaciu, Anca Pătrășcoiu, Noemi 
Lung. Ionuț Mușat (la înot). Nicu 
Vlad (la haltere). Șerban Ilie 
judo). Teodora Tache. Adrian 
povici (la tenis). Florin Făgărășanu, 
Adrian Gheorghiu (la yachting), 
Florentina Butaru, Francisca Dumi
trescu și Adriana Stoenescu (la gim
nastica ritmică modernă).

(la 
Po

• Cu o rundă înainte de încheie
rea turneului internațional de șah de 
la Bela Crîkva (Iugoslavia), in frun
tea clasamentului se află marele 
maestru român Mihai Șubă (cu 9,5 
puncte), urmat de Barlov. Iakimo- 
vici, Cebalo, Spiridonov, Fercek (cu 
cite 9 puncte), Constantin Ionescu, 
Maximovici, Laketici (8,5 puncte) 
etc. In runda a 12-a, Mihai Șubă, 
jucind cu piesele negre, a ciștigat 
la Maximovici. Ionescu a pierdut la 
Barlov.

• Turneu] internațional de tenis 
de la Wimbledon a continuat cu 
sferturile de finală ale probei de 
simplu masculin. în cea mai dispu
tată partidă, campionul cehoslovac 
Ivan Lendl l-a întrecut cu 6—4, 4—6, 
6 3—6. 9—7 pe americanul Tim
Mayotte. Cîștigătorul ediției prece-. 
dente, vest-germanul Boris Becker, 
l-a eliminat cu 6—4, 6—2. 7—6 pe 
cehoslovacul Miloslav Mecir. france
zul Henri Leconte a dispus cu 4—6, 
7—6, 7—6, 6—3 de australianul Pat 
Cash, iar iugoslavul Slobodan Zivo- 
jinovici l-a învins cu 6—2, 7—6, 4—6, 
6—3 pe jucătorul indian Ramesh 
Krishnan.

In semifinale : Becker — Leconte, 
Lendl — Zivojinovici.

de oameni cărora le putem fi folo
sitori și în acest fel".

...La depozitul I.C.R.A. din Pe
troșani, clădire veche, scorojită de 
vreme, și-au dat întîlnire, fără a 
recurge la adrese sau altfel de 
corespondențe, cîtiva oameni cu 
atribuții si răspunderi in domenii 
diferite : Constantin Fîrcea. directo
rul filialei din Petroșani a Băncii 
de investiții, Stelian Corobea, di
rectorul I.C.R.A., ing. Cornel Rădu- 
lescu, directorul Antreprizei de 
construcții căi ferate Petroșani, și 
directorul I.G.C.L., despre care am 
mai amintit. Pe loc s-au constituit 
intr-un... comandament. Și au 
început cu documentarea. împreună 
au escaladat acoperișul depozitului, 
s-au edificat în privința infiltrațiilor 
de apă și prejudiciilor pe care ele 
le pricinuiesc, au măsurat minu
țios spatiile reduse ale rampei de 
descărcare, inconvenientele incintei. 
Pe loc, verbal, prin consens, au 
încheiat protocolul privind devizul 
lucrărilor. Executant : Antrepriza de 
căi ferate Petroșani — unitate care, 
de ce să nu amintim aici ? acum 
doi ani, la 1 iunie 
de la zero ca dotare materială, dar 
cu un capital foarte prețios — oa
menii și experiența lor, multi for
mați pe șantierele unor obiective 
industriale, pe șantierele barajelor 
unor hidrocentrale sau care au 
contribuit la construirea Canalului 
Dunăre — Marea Neagră. Acești 
oameni, care lucrează pentru a lărgi 
drumul cărbunelui din vestul bazi
nului spre termocentrale și cocserii 
— și-au creat disponibilități și pen
tru a se implica intim în viata Văii 
Jiului și a extinde podul peste 
Malea din Petroșani, a asigura 
prima etapă a sistematizării bule
vardului Tudor Vladimirescu din 
Lupeni, a bulevardului Muncii din 
Uricani, a executa intr-un timp 
scurt lucrări de mare urgentă și 
importanță pentru combinatul mi
nier. „De mîine ne organizăm și 
atacăm lucrarea — conchide direc
torul antreprizei. Formalitățile le 
putem întocmi, așa cum am con
venit. și pe parcurs". Ce notă me
rită acest stil de muncă, de condu-

1984, a pornit

cere, de conlucrare, promptitudinea 
în luarea deciziilor și trecerea la 
aplicarea lor ?

...De la un capăt la altul al Văii 
Jiului, în toate localitățile — orașe 
sau comune — se desfășoară nu
meroase și instructive acțiuni in 
cadrul „Lunii manifestărilor poli- 
tico-ideologice, cultural-educative și 
sportive" care, aici, poartă generi- , 
cui „Laudă omului muncii și crea
ției sale". Pe biroul tovarășului 
Constantin Iovănescu, secretar pen
tru problemele de propagandă al 
Comitetului municipal Petroșani al 
P.C.R., pot fi văzute programe și 
invitații la „Primăvara petrileană" 
aflată la a doua ediție, la „Flori de 
mai" Lupeni — ediția 
„Nedeia vulcăneană" 
a XIV-a, la „Festivalul 
momîrlănesc din Valea 
ediția I. Programul manifestărilor, 
dens și diversificat, cuprinde expu
neri, schimburi de experiență, mese 
rotunde, dezbateri, sesiuni de refe
rate și comunicări, care au ca pro
blematică preocupările majore ale 
colectivelor de muncă : creșterea 
producției și a productivității mun
cii pe baza modernizării tehnolo
giilor de extracție ; reducerea chel
tuielilor de producție ; autocondu- 
cerea muncitorească, autogestiunea 
și autofinanțarea în etapa actuală ; 
utilizarea eficientă a timpului de 
lucru și a utilajelor; securitatea 
muncii în minerit, sarcină primor
dială a factorilor de conducere a 
producției și a muncii ; rolul colec
tivului în formarea profilului mo
ral al omului nou ; cadrele de con
ducere — buni specialiști, buni 
revoluționari ; căi și modalități de 
recuperare, reconditionare și refo- 
losire a pieselor și subansamblelor ; 
forme șl metode folosite pentru 
educația materialist-științifică a oa
menilor muncii. Cluburile muncito
rești, casele de cultură din Petro
șani, Petrila, Vulcan, Lupeni, Uri- 
cani își oferă scenele și sălile de 
spectacole turneelor pe care le în
treprind ansamblul „Rapsodia Româ
nă", Teatrul satiric muzical „Con
stantin Tănase" din Capitală șl 
Teatrul de stat „Valea Jiului".

Paleta acțiunilor organizate de 
organizațiile de partid, de sindicat,

a IV-a. la 
— ediția 
de folclor 

Jiului" —

U.T.C., O.D.U.S. și femei din în
treprinderi și instituții, de consi
liile municipal, orășenești de edu
cație politică și cultură socialistă, 
precum și ale sindicatelor, de comi
tetele municipal și orășenești de 
cultură și educație socialistă, ale 
femeilor, de inspectoratul școlar și 
instituțiile de cultură și educație 
din Valea Jiului, este deosebit de 
largă și de bogată în conținut.

Este greu de optat pentru a 
participa la o manifestare sau alta, 
mai ales că unele dintre ele, des- 
fășurîndu-se în localități diferite, se 
suprapun în timp. Esențial este că 
această bogată și tumultuoasă viată 
spirituală se constituie într-un răs
puns edificator dat îndemnului 
secretarului general al • partidului, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU : 
„Să facem din Valea Jiului nu 
numai un centru minier puternic, 
ci și un centru muncitoresc in care 
condițiile de viață și de muncă să 
fie exemplare. în cadrul tuturor 
acestor preocupări trebuie să se 
aibă in vedere și asigurarea condi
țiilor pentru o mai bună activitate 
culturală proprie, pentru partici
parea mai activă a tineretului, a 
oamenilor muncii din Valea Jiului, 
la Festivalul național „Cintarea 
României", la organizarea unei 
vieți cultural-politice tot mal in
tense".

„Luna manifestărilor politico- 
ideologice, cultural-educative și 
sportive", desfășurată sub genericul 
„Laudă
sale", atestă potențialul, valoarea 
vigoarea activității de formare 
educare patriotic-revoluționară 
omului nou — activitate 
rațiune și
găsească atestarea 
muncii productive, de zi cu zi.

...Tot ceea ce am scris pînă acum 
nu reprezintă decît o secvență in
completă din ceea ce înseamnă azi 
viata cotidiană, atît de tumultuoasă 
și de bogată, desfășurată în cele două 
schimburi de la „suprafață", a oa
menilor Văii Jiului. Și este, de fapt, 
un prolog la ecourile puternice pe 
care ea le are în fortificarea con
științei oamenilor pehtru schimbul 
lor de muncă, din subteran.

omului muncii și creației 
și 
Și 
a

a cărei 
finalitate trebuie să-și 

în rezultatele

V 
ț
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DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• MATERIALE NOI DIN AU

TOMOBILE VECHI. In 
program special de cercetare, 
Ia „Oak Ridge National Laboratory' 
S.U.A. își concentrează eforturile spre rea
lizarea unor materiale compozite rezistente 
la șocuri și la coroziune. Cum anume sint 
realizate acestea ? Prin valorificarea a 
peste 20 de tipuri de materiale plastice, țe
sături sintetice, dar și din fibre naturale, 
precum și a cauciucului, a altor materiale 
nemetalice provenite din recuperarea di
feritelor părți componente ale automobile
lor scoase din uz. Prin reciclarea acestora 
se preconizează obținerea unor importante 
economii de energie, in principal pe sea
ma renunțării la materialele plastice noi, 
fabricate cu un mare consum de petrol și 
de gaze naturale.

Materialele compozite realizate pînă 
acum s-au preparat prin amestecarea unor 
materiale curate și a unor deșeuri de ma
teriale fibroase avînd aspectul azbestului

cadrul unui 
specialiști de 

■“ din

cu diferiți lianți din materiale plastice, în 
final rezultînd o folie marmorată de cu
loare cenușie ori cafenie. Posibile utilizări 
ale acestor folii ? Ca acoperiri pentru plan- 
șeele halelor industriale, ca inlocuitoare ale 
furnirului ori pentru confecționarea de jar
diniere. Altă aplicație o constituie betonul 
pe bază de polimeri, în care materialele 
fibroase refolosibile înlocuiesc nisipul sau 
pietrișul. Deși nu prezintă rezistența be- 
toanelor pe bază de ciment,-noul produs 
își găsește utilizări la acoperirile de dru
muri, datorită rezistenței sale la fisurarea 
provocată îndeobște de fenomenul de în- 
gheț-dezgheț.

• O INEDITĂ „MINĂ" DE VA
NADIU. Metal dur care nu se găsește 
liber în natură, vanadiul se folosește la 
pregătirea oțelurilor foarte tari, fiind deci 
deosebit de solicitat în siderurgie. Specia
liști sovietici consideră că necesarul de 
vanadiu al U.R.S.S. poate fi acoperit la ni-

velul cerințelor, cu ajutorul unei tehnolo
gii de extragere a acestuia din cocsul de 
petrol. în prezent, ei studiază diverse po
sibilități de obținere eficientă a vanadiului 
din reziduurile rezultate în urma procese
lor de prelucrare a petrolului. Găsirea unei 
soluții, in acest sens, prin reducerea con
centrației de metale grele evacuate în at
mosferă ar prezenta o însemnătate deose
bită pentru protecția mediului înconjură
tor. Din păcate, recuperarea vanadiului din 
reziduurile industriei petrochimice necesită 
o tehnologie foarte complicată care nu a 
fost încă introdusă în practică.

în schimb, mai adecvată se consideră o 
altă tehnologie care constă în transforma
rea păcurii în cocs de petrol. A reieșit că, 
prin utilizarea acestuia în scopuri meta
lurgice, conținutul său de vanadiu este pre
luat de topitura de metal. Totodată, spe
cialiștii studiază și 
care petrolul este 
petrochimică astfel 
acestuia, rămîne ca 
în loc de obișnuita

odată ponderea de fracții ușoare. în orașul 
Kuibîșev urmează să fie realizată o insta- 
lație-pilot industrială în care va fi experi
mentat acest nou procedeu aplicat apoi în- 
tr-o viitoare uzină de mare capacitate.

un alt procedeu prin 
prelucrat in industria 
Incit, după distilarea 
reziduu cocs de petrol, 

păcură, sporind tot-

• „FRINĂ" PENTRU DIABET.
Un nou preparat pentru uzul bolnavilor de 
diabet, in principal, a fost pus la punct la 
Centrul de cercetări pentru diabet de pe 
lingă Facultatea de medicină din Israel. 
Obținut dintr-un amestec de fibre de soia 
și proteine, sub formă de pulbere, și admi
nistrat de cîteva ori pe zi, noul produs în
cetinește mărirea, după mese, a cantității 
de glucoză din sînge. în felul acesta, bol
navilor de diabet li se poate reduce canti
tatea de insulină injectată, cu rol de regu
lator al cantității de glucoză din sînge. Pre
paratul se dovedește și mai util bolnavilor 
de diabet cărora nu li se administrează 
încă insulină, precum și persoanelor supra
ponderale, cărora le reduce pofta de min- 
care.

• DECOJIRE CU JET DE 
ABUR. sc°Pul reducerii, în industria 
de conserve, a costurilor de producție, pen
tru decojirea fructelor și a legumelor, in
clusiv a rădăcinoaselor, în Anglia, a în
ceput să se practice o nouă metodă care 
implică pierderi minime de produs, un as
pect calitativ superior al preparatelor fi
nite și consumuri scăzute de apă. Este vor
ba de o decojire cu jet brusc de abur. 
Fructele, sau legumele introduse într-un 
vas sub presiune sint supuse unui jet de 
abur la 12 bari, pentru o perioadă foarte 
scurtă, timp în care vasul este rotit, spre 
a se asigura o expunere uniformă a pro
duselor vegetale tratate. Prin supraîncăl
zire și reducerea rapidă a presiunii din 
vas, coaja crapă și se desprinde complet. 
Instalația realizată special pentru aplicarea 
noii metode se dirijează prin comandă 
electronică, adaptarea ciclului de decojire 
la tipul de produse realizîndu-se cu ajuto
rul unui microprocesor. Una dintre marile 
companii britanice de industrializare a le-

gumelor care a adoptat noul tip de insta
lație prelucrează astfel 14 mii tone de pro
duse pe an.

• LOCOMOTIVE TELEGHI
DATE. în R. F. Germania, teleghidarea 
locomotivelor diesel se află în curs de ex
tindere și la compunerea garniturilor de 
tren, în triajul gărilor. Prin teleghidare, 
operatorul poate dirija direct locomotiva, 
ceea ce permite o reducere considerabilă 
a necesarului de forță de muncă în triaje. 
Testările efectuate cu un număr de 50 de 
locomotive au demonstrat că teleghidarea 
prezintă un grad superior de siguranță în 
efectuarea manevrelor, permițînd utilizarea 
simultană a mai multor locomotive. în ve
derea realizării unei noi serii de teste, a 
fost proiectat un nou aparat de telecoman
dă — mai ușor manevrabil, mai robust, cu 
o antenă incorporată și cîntărind doar ju
mătate din greutatea aparatelor anterior 
realizate.
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„Dialogul — bază universală a păcii" 
Reuniunea internațională de la Roma

ROMA 3 (Agerpres). — La Roma 
au continuat, joi, dezbaterile reu
niunii internaționale desfășurate 
sub deviza „Dialogul — bază uni
versală a păcii", la care participă 
delegații din numeroase țări. Ma
nifestarea, organizată de Consiliul 
municipal al Romei, în colaborare 
cu Ministerul italian al Afacerilor 
Externe, in cadrul „Anului Inter
național al Păcii", prilejuiește ex
punerea de opinii ale personalită
ților politice 
probleme ce 
înarmărilor, 
suri urgente 

i rii, reluarea 
’ tarea cooper

ț „Opriți experiențele
STOCKHOLM 3 (Agerpres). —

l „Opriți experiențele nucleare 
J acum !“.— sub această deviză s-a 
ț desfășurat în localitatea Ekersberg 
i de lingă Stockholm o reuniune a 
1 partizanilor suedezi ai păcii în 
i cursul căreia s-au cerut măsuri efi- 
' ciente și urgente in direcția încetă-. 
\ rii testelor cu arme atomice, ca 

prim pas pe calea unei dezarmări 
generale. Reprezentanții opiniei pu
blice participant la reuniune au 
subliniat că în cadrul Anului Inter-

prezente asupra unor 
privesc oprirea cursei 
adoptarea unor ma
in favoarea dezarmă- 
d.estinderii și dezvol

tarea cooperării intre state. Luind

cuvintul, președintele Consiliului ț 
de Miniștri al Italiei, Bettino Craxi, i 
s-a pronunțat pentru realizarea 1 
unui acord (fie și parțial) intre ț 
U.R.S.S. și S.U.A. în problemele / 
dezarmării, în vederea ameliorării ' 
relațiilor Est-Vest, ca o contri- i 
buție la cauza generală a păcii in ’ 
lume.

Reprezentanți ai U.R.S.S., S.U.A, i 
ai unor țări europene și de pe alte I 
continente, care au luat cuvintul l 
in cea de-a doua zi a lucrărilor, | 
au evidențiat că există posibilități ) 
pentru a se crea o mai bună în- 1 
țelegere intre state, pentru sporirea ' 
cooperării internaționale — relevă i 
agenția A.N.S.A.

nucleare acum 1" j
național al Păcii se impune adop- ' 
tarea acestei măsuri care să confere ț 
mai multă siguranță omenirii.

In Suedia, mișcarea pentru înce
tarea experiențelor nucleare a luat 
proporții. Recent, aproximativ 1 000 
de oameni politici și activiști ob
ștești au semnat un apel în acest 
sens, care a fost publicat în ziarul 
„Dagens Nyheter". Sub această de
viză se desfășoară. în întreaga tară 
și o cursă ciclistă a păcii.

**

încheierea Congresului al X-lea 
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

R. S. CEHOSLOVACĂ

Perspectivele 

dezvoltării 

economico-sociale
PRAGA 3 (Agerpres); — Prezidiul 

C.C. al P. C. din Cehoslovacia și gu
vernul R. S. Cehoslovace au exami
nat, intr-o ședință comună, proiecte
le celui de-al 8-lea olan cincinal de 
dezvoltare a economiei naționale și 
al planului de dezvoltare științifico- 
tehnică pe perioada 1986—1990. S-a 
constatat că proiectele dezbătute ași- 
gură realizarea hotăririlor Congresu
lui al XVII-lea al P. C. din Ceho
slovacia, mai ales a sarcinii strate
gice fundamentale a accelerării dez
voltării economice și sociale pe calea 
intensificării aplicării cuceririlor ști
inței și tehnicii, dezvoltării colaboră
rii. economice și tehnico-științifice cu 
țările C.A.E^R,, pe calea ridicării ca
lității producției și utilizării mai 
bune a tuturor resurselor.

Tovarășul Wojciech Jaruzelski a fost reales prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P.

BEIJING 3 (Agerpres). — R. P. 
Chineză se opune recentului act al 
Camerei Reprezentanților a S.U.A., 
prin care a fost aprobată furnizarea 
de asistență forțelor contrarevoluțio
nare antisandiniste — a declarat un 
purtător de cuvint al Ministeru
lui Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze, citat de agenția China Nouă. 
Acest act — a relevat purtătorul de 
cuvint — constituie o violare a nor
melor care ghidează .relațiile inter
naționale și va avea o influență gra
vă asupra evoluției situației din 
America Centrală. Considerăm — a 
adăugat el — că principiul neames
tecului trebuie să fie pe deplin res
pectat de toate părțile implicate.

SOFIA 3 (Agerpres). — Recenta 
hotărîre a Camerei Reprezentanților 
a Congresului S.U.A. de a furniza 
asistență forțelor contrarevoluționa
re antisandiniste reprezintă o nouă 
escaladare a încordării în America 
Centrală, ce poate degenera într-un 
conflict militar deschis, cu consecințe 
imprevizibile pentru pacea și secu
ritatea generală — se spune într-o 
declarație a agenției B.T.A. publica
tă la Sofia. Republica Populară Bul
garia — se arată în declarație — se 
alătură tuturor forțelor progresiste și 
democratice din întreaga lume, care 
se pronunță pentru încetarea ime
diată a imixtiunilor în treburile in
terne ale Republicii Nicaragua și ale 
altor țări din America Centrală'.

CIUDAD DE MEXICO 3 (Ager
pres). — Președintele Mexicului, 
Miguel de la Madrid Hurtado, și 
președintele Guatemalei. Vinicio Ce- 
rezo. care efectuează o vizită oficia
lă la Ciudad de Mexico, au respins 
■folosirea forței pentru solutionarea 
problemelor din America Centrală, 
subliniind necesitatea instaurării 
păcii pe calea dialogului. înțelegerii 
și respectului — informează agen
țiile Prensa Latina si E.F.E.

PARIS 3 (Agerpres). — Confede
rația Generală a Muncii. — cea mai 
mare organizație sindicală din Fran
ța — a lansat muncitorilor francezi 
apelul de a sprijini lupta poporului 
nicaraguan. In document se exprimă 
un protest împotriva acordării de că
tre Camera Reprezentanților a S.U.A. 
a unui ajutor financiar în valoare de 
100 milioane de dolari pentru con
trarevoluționarii antisandiniști. Acest 
ajutor, subliniază apelul, reprezintă 
un amestec deschis în treburile in
terne ale Republicii Nicaragua, stat 
suveran și independent.

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
continuă dezbaterile asupra situației 
create în America Centrală ca 
urmare a hotăririi Camerei Repre
zentanților a Congresului S.U.A. de 
a acorda 100 milioane dolari ca asis- 
tență contrarevoluționarilor antisan- 
diniști. Marea majoritate a vorbito
rilor au condamnat această decizie, 
atragi nd atenția că ea este de natură 
să agraveze și mai mult tensiunea 
în zonă, să submineze eforturile 
„Grupului de la Contadora", ale 
O.N.U. și ale comunității internațio
nale în direcția reglementării poli
tice, negociate, a focarului de ten
siune din America Centrală.

Reprezentantul R.D. Germane a 
cerut Statelor Unite să pună capăt 
„războiului nedeclarat" împotriva 
Republicii Nicaragua și escaladării 
actelor ostile la adresa poporului 
acestei țări.

Hotărîrea S.U.A. de a sprijini for
țele antisandiniste — a subliniat 
delegatul Ghanei — contravine prin
cipiilor înscrise în Carta O.N.U. și 
normelor, unanim admise ale drep
tului internațional.

Reprezentantul R.P. Bulgaria a 
arătat că hotărîrea americană re
prezintă o încercare — sortită eșecu
lui — de a bara calea unor transfor
mări democratice ireversibile, care 
au loc in societatea nicaraguană. 
Ajutorul cu „caracter umanitar" nu 
este de fapt decît pretextul unei 
imixtiuni flagrante în treburile in
terne ale unui stat suveran.

Toate actele de violență din zonă 
trebuie stăvilite, a spus reprezentan
tul Australiei, adăugind că hotărî
rea S.U.A. servește doar la compli
carea în continuare a situației din 
America Centrală.

Cu fermitate a condamnat hotărî
rea Camerei Reprezentanților a 
Congresului american reprezentantul 
U.R.S.S., care a apreciat că ea este 
contrară normelor dreptului și lega
lității internaționale și contribuie la 
proliferarea folosirii forței în rapor
turile interstatale.

Delegatul R.P. Chineze a apreciat 
la rîndul său că hotărîrea forului 
legislativ american „violează norme
le stabilite să guverneze relațiile 
internaționale, creînd noi obstacole 
în calea instaurării păcii și stabili
tății în America Centrală".

r.s.a. Se intensifică 
lupta împotriva 

politicii de apartheid
PRETORIA 3 (Agerpres). — Spe

ranța autorităților rasiste de la Pre
toria de a înăbuși mișcarea anti- 
apartheid din țară prin instituirea și 
prelungirea sine-die a stării de' ur
gență s-a spulberat, deoarece opozi
ția împotriva legilor discriminatorii, 
în loc să slăbească, a crescut în in
tensitate. Agențiile internaționale de 
presa relevă că sindicatele negrilor își 
dovedesc capacitatea organizatorică, 
trecînd la activități deschise Împo
triva autorităților. ..Sindicatele ne
grilor se află in război cu guvernul", 
relevă agenția France Presse. Ace
eași sursă informează că cea mai 
mare confederație sindicală din țară, 
Cosatu (600 000 de aderenți), a cerut 
public să se pună capăt arestărilor 
în rîndul membrilor săi și sutele de 
sindicaliști arestați pină acum să fie 
puși în libertate. Sindicatul național 
al minerilor (150 000 de aderenți) s-a 
declarat, de la 2 iulie, în stare de 
„conflict social" cu Camera minelor, 
principala organizație patronală din 
acest sector capital al economiei sud- 
africane.

între timp, autoritățile sud-africa- 
ne continuă campania de intimidare 
a opoziției din țară. Biroul guverna
mental de informații de la Pretoria 
a anunțat că 780 de persoane sînt 
inculpate și vor fi deferite justiției 
sub incidența măsurilor stării de 
urgență.

Citind surse oficiale de la Pretoria, 
agenția Reuter informează că in ulti
mele trei săptămîni, de cînd a fost 
introdusă starea de urgență in Repu
blica Sud-Africană, numărul celor 
uciși în incidente rasiale se ridică la 
100 persoane. In ultimele 24 de ore, 
alte trei persoane de culoare au fost 
ucise. I.

VARȘOVIA 3 (Agerpres). — I. Du- 
mitrașcu transmite : Joi. în Sala 
congreselor a Palatului culturii și 
științei din Varșovia, a avut loc șe
dința de închidere a lucrărilor celui 
de-al X-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, la care au 
luat parte 1 776 delegați reprezentind 
pe cei peste 2,1 milioane membri și 
candidați ai P.M.U.P., precum și 107 
delegații de peste hotare ale parti
delor comuniste și muncitorești, de
mocratice și revoluționare, mișcărilor 
de eliberare națională, partidelor 
socialiste si social-democrate.

Partidul Comunist Român a fost 
reprezentat de o delegație condusă 
de tovarășul Emil Bobu. membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Congresul a ales organele condu
cătoare ale partidului.

în prima sa ședință, în noua com
ponentă. Comitetul Central l-a re
ales pe tovarășul Wojciech Jaru
zelski în funcția de prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez.

Membri ai Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P. au fost aleși tovarășii 
Kazimierz Barcikowski. Jozef Ba- 
ryla. Jozbf Czyrek. Jan Glowczyk, 
Czeslaw Kiszczak. Zbigniew Messner, 
Alfred Miodowicz, Wlodzimierz 
Mokrzyszczak. Zygmunt Muranski, 
Marian Orzechowski. Tadeusz Po- 
rebski. Florian Siwicki. Zofia Ste
pien. Marian Wozniak. Au fost aleși, 
de asemenea, membri supleanți ai 
Biroului Politic : Stanislaw Bejger, 
Bogumil Ferensztein. Janusz Kuba- 
siewicz, Zbigniew Michalek. Ga
briela Rembisz.

Secretari ai C.C. al P.M.U.P. au 
fost aleși tovarășii Jozef Baryla, 
Henryk Bednarski. Stanislaw Ciosek, 
Kazimierz Cypryniak, Jozef Czyrek, 
Jan Glowczyk, Zbigniew Michalek, 
Tadeusz Porebski, Andrzej Wasi- 
lewski, Marian Wozniak.

Comisia Centrală de Revizie și 
Control. în prima sa ședință, a ales 
ca președinte pe Wlodzimierz 
Mokrzyszczak.

Delegații au aprobat documentele 
Congresului — Programul Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez. Hotă- 
rirea Congresului al X-lea al 
P.M.U.P., Declarația Congresului al 
X-lea cu privire la securitatea și 
colaborarea în Europa.

în cuvîntarea rostită la încheierea 
congresului, tovarășul Wojciech 
Jaruzelski a subliniat că cel de-al 
X-lea Congres al Partidului Munci
toresc Unit Polonez are o mare 
importantă pentru dezvoltarea pe 
multiple planuri a Poloniei.

Comitetul Central al P.M.U.P. a 
oferit, în aceeași zi, o recepție în 
cinstea delegațiilor străine partici
pante la lucrările forumului comu
niștilor polonezi. Wojciech Jaru
zelski. prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., a rostit un cuvînt de 
salut.

A participat delegația Partidului 
Comunist Român.

★
în cursul zilei de vineri, dele

gația Partidului Comunist Român 
a făcut o vizită la Combinatul pen
tru industrializarea fructelor de la 
Tarczyn, Voievodatul Varșovia.

Sesiunea 

Adunării Populare 

a R. P. S. Albania
TIRANA 3 (Agerpres). — La Tira

na s-au încheiat lucrările Adunării 
Populare a R.P.S. Albania, informea
ză agenția A.T.A. Timp de două zile, 
participanții au dezbătut probleme 
privind creșterea rolului și eficienței 
consiliilor populare în realizarea 
obiectivelor economice și financiare 
ale tării.

Conferința militanților pentru pace din Finlanda
HELSINKI 3 (Agerpres). — Sub 

deviză „Pentru o planetă fără arme 
nucleare", în orașul Turku s-a des
chis conferința militanților pentru 
pace din Finlanda. Desfășurată în

cadrul Anului International 
Păcii, conferința are loc sub patro
najul președintelui Republicii Fin
landa, Mauno Koivisto.

al

j Mijloacele de informare în masă să-și intensifice 
eforturile pentru înfăptuirea dezarmării

NAȚIUNILE UNITE 3 (Ager
pres). — In cadrul sesiunii Comi
tetului O.N.U. pentru informații 
continuă dezbaterile asupra rolului 
și locului mijloacelor de informa
re în cadrul programului Anului 
Internațional al Păcii. In acest 
sens, participanta au început dez
baterea unui proiect de rezoluție 
în care se subliniază rolul impor
tant al mijloacelor de informare 
in masă în relațiile internaționale. 
In dezbatere s-a subliniat
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torta mijloacelor de informare este 1 
de a atrage atenția opiniei pu- ’ 
blice asupra necesității asigurării ț 
păcii -- ,
gente ... __ _____  ___ ___ .. _ .
cipanții la discuții au subliniat că i 
în epoca nucleară mijloacele de ' 
informare în masă trebuie să-și 
intensifice eforturile pentru înfăp
tuirea unei dezarmări reale, însă
nătoșirea climatului internațional 
și îmbunătățirea relațiilor 
popoare. ,

și înfăptuirii celor mai strin- / 
necesități ale omenirii. Parti- *

dintre

milioane de semnături
pe Apelul de la Hiroshima și Nagasaki

Peste 20

de 
oe

TOKIO. Peste 20 de milioane 
japonezi și-au pus semnătura 
Apelul de la Hiroshima și Naga
saki. in care se cere interzicerea și 
lichidarea totală a armei nuclea’re. 
Liderii comitetului de organizare a 
acestei acțiuni au declarat, in ca
drul unei conferințe de presă care 
a avut loc Ia Tokio, că pe acest 
apel urmează să-și pună semnă
tura peste jumătate din populația 
țării.

Concomitent, în diverse 
ale Japoniei

mitinguri și adunări de protest îm
potriva intensificării cursei înar
mărilor. Astfel, numeroși locuitori 
din Hiroshima, printre care mai 
mulți supraviețuitori ai bombarda
mentului atomic din 1945, s-au 
reunit in „Parcul păcii" din acest 
oraș, pentru a cere încetarea tutu
ror experiențelor cu arma nucleară 
și anularea proiectelor de militari- 

. zare a Cosmosului. în fotografie : 
imagine din 
Hiroshima.

*
*
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Grevă generală 
de protest în Chile
SANTIAGO DE CHILE 3 (Ager

pres). — O grevă generală în semn 
de protest față de politica regimului 
militar al generalului Augusto Pi
nochet și în favoarea revenirii la 
democrație în Chile a avut loc 
miercuri și joi în capitală și în alte 
mari orașe ale țării. La această am
plă acțiune au luat parte sute de mii 
de persoane. Autoritățile au mobili
zat numeroase efective ale poliției și 
armatei, care au intervenit cu bru
talitate împotriva manifestanților, în 
cursul ciocnirilor fiind ucise trei 
persoane și rănite alte cîteva zeci. 
Au fost arestați peste 150 de de
monstranți.

Agențiile de presa
- pe scurt

In sprijinul reunificării pașnice a Coreei
PHENIAN 3 (Agerpres). — La Phe

nian a avut loc o adunare consacrată 
celei de-a 30-a aniversări a creării 
Consiliului Consultativ din nord al 
foștilor politicieni sud-coreeni pen
tru promovarea reunificării pașnice a 
țării. Consiliul Consultativ a fost 
■format la 2 iulie 1956 din foști poli
ticieni și lucrători pe tărîmul public 
sud-coreeni care au trecut în partea 
de nord a Coreei în timpul războiu
lui de eliberare a patriei — relatează 
agenția A.C.T.C. într-un apel adresat 
membrilor partidelor politice, orga
nizațiilor sociale și unor personali
tăți din diferite cercuri din Coreea 
de Sud se exprimă speranța că aceș

tia vor porni pe calea alianței cu 
comuniștii in vederea reunificării 
țării.

MOSCOVA 3 (Agerpres). — Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a dat publicității o decla
rație in care se exprimă sprijinul to
tal și deplin al Uniunii Sovietice față 
de noua propunere a R.P.D. Co
reene privind transformarea Peninsu
lei Coreea într-o zonă denucleariza- 
tă, a păcii. în declarație se ara
tă că această propunere constituie 
o manifestare a năzuinței sincere a 
conducerii și poporului R.P.D. Co
reene spre slăbirea încordării sl în
tărirea păcii. ,

continuă să
localități 
aibă loc

timpul adunării de

CONFERINȚĂ. La Viena conti
nuă cea de-a treia conferință in
ternațională în problema palesti
niană la care participă reprezen
tanți ai organizațiilor neguverna-. 
mentaje din tari europene, intre 
care și România, din Asia. Africa 
și America de Nord. Reuniunea, ce 
se desfășoară din inițiativa Comi
tetului O.N.U. pentru exercitarea 
drepturilor inalienabile ale po
porului palestinian, dezbate proble
me privind necesitatea convocării 
unei conferințe internaționale in 
problema Orientului Mijlociu, sub 
egida Națiunilor Unite, cu partici
parea tuturor părților interesate. 
Adresîndu-se conferinței. Yasser 
Arafat, președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, a prezentat 
situația actuală a luptei poporului 
palestinian pentru înfăptuirea 
drepturilor sale legitime.

LA VIENA a luat sfîrșit, joi. o 
nouă rundă de negocieri din ca
drul tratativelor cu privire la re
ducerea trupelor și armamentelor 
și măsuri adiacente în Europa cen
trală — anunță agenția T.A.S.S.

PROGRAM. Președintele Parti
dului Social-Democrat din R.F.G.. 
Willy Brandt, a prezentat proiectul 
noului program al partidului, ce va

fi adoptat la congresul din 1988. 
în cadrul unei conferințe de pre
să, W. Brandt a relevat că în ul
timele decenii au intervenit unele 
schimbări fundamentale, „față de 
care P.S.D. trebuie să-și definească 
poziția, pentru a fi în pas cu tim
pul". între aceste evoluții, el a 
menționat așa-numitul conflict 
Nord—Sud. șomajul în masă, pe
ricolele crescinde la adresa supra
viețuirii omenirii.

REFORMA SISTEMULUI ELEC
TORAL ÎN FRANȚA. Consiliul 
Constituțional al Franței a apro
bat textul integral al legii privind 
reforma sistemului electoral națio
nal. Proiectul acestui document, 
care prevede revenirea la sistemul 
majoritar în alegeri. în două scru
tine. și revizuirea limitelor cir
cumscripțiilor electorale existente 
pină în prezent, a fost elaborat de 
actualul guvern și. ulterior, apro
bat de parlament. Partidul Comu
nist Francez și Partidul Socialist 
s-au opus adoptării acestei legi, 
care introduce unele avantaje în 
sistemul electoral pentru actuala 
echipă guvernamentală.

CONVORBIRI. în cursul convor
birilor dintre Sinan Hasani, pre
ședintele Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia, și Peter Jankowitsch, mi-

nistrul afacerilor externe al Aus
triei, aflat în vizită la Belgrad, 
s-a exprimat satisfacția în legă
tură cu dezvoltarea legăturilor și 
cooperării reciproce — informează 
agenția Taniug. Abordînd pro
bleme ale situației internaționale 
actuale, părțile au relevat necesi
tatea promovării în continuare a 
procesului inițiat de Conferința 
pentru Securitate și Cooperare în 
Europa și au subliniat interesul 
lor pentru, o cît mai bună pre
gătire a reuniunii C.S.C.E. de la 
Viena.

ACORD. La Washington s-a a- 
nunțat că între guvernul american 
și Piața comună a fost realizat 
un acord provizoriu în comerțul 
cu produse agricole, menit să pre
întâmpine declanșarea unui „răz
boi comercial" în schimburile din
tre părți în acest domeniu. După 
cum relevă agenția Associated 
Press, acordul reprezintă un com
promis, întrucît a fost încheiat 
după ce țările din C.E.E. au făcut 
unele concesii.

POZIȚIE. Intr-o declarație fă
cută la Bruxelles, Claude Cheys- 
son, membru al Comisiei Pieței

comune, a reafirmat poziția celor 
12 țări membre ale C.E.E. cu pri
vire Ia Cipru. „Comunitatea Eco
nomică Europeană — se arată în 
declarație — recunoaște un singur 
Cipru, guvernul său legal fiind 
eingura autoritate in această țară" 
— relatează agenția cipriotă de 
presă C.N.A.

COMISIA FRANCEZĂ DE AN
CHETA care a analizat cauzele ac
cidentului rachetei ,.Ariane" pro
dus la’ 31 mai la puțin timp după 
lansarea de la baza Kourou, din 
Guyana, apreciază că incidentul 
s-ar datora, după toate probabili
tățile, sistemului de aprindere. Co
misia recomandă reexaminarea 
sistemului respectiv, precum și 
efectuarea unui program de încer
cări, prin simulare, a aprinderii 
motoarelor celui de-al treilea etaj 
al rachetei in condiții de altitu
dine.

CAMPANIE. Autoritățile din 
Noua Zeelandă au inițiat o „Săo- 
tămînă de 'combatere a fumatului", 
în cursul căreia se desfășoară o 
campanie la nivel național de lă
murire și prevenire a celor tentați 
de această practică nocivă.

CEL MAI ÎNDEPĂRTAT QUASAR. După cum relatează în ultimul 
său număr revista britanică „Nature", o echipă de astronomi americani 
și britanici au descoperit un corp ceresc care este cel mai îndepărtat 
obiect cunoscut pină în prezent — un quasar aflat la 12,4 miliarde de 
ani-lumină de Terra. Noua descoperire pare să indice — au precizat 
autorii ei — că există și alți quasari, și mai îndepărtați, ceea ce infirmă 
teza de pină acum a unor astronomi potrivit căreia dincolo de o anumită 
limită a Universului asemenea corpuri cerești nu mai există. Observind 
quasarii. a declarat dr. William Sargent, de la Institutul de tehnologie 
din Pasadena, noi ne apropiem de intimitățile Universului. Noul quasar, 
cu o existență de cel puțin 12,4 miliarde ani. este mai „bătrîn" decît 
sistemul nostru solar, care are 4,6 miliarde de ani.

IHN ĂCTUĂlItĂȚEĂ POLITICĂ)

Criza
După ce s-a consultat cu trei din 

predecesorii săi, președintele Italiei, 
Francesco Cossiga, a început in pre
zent consultările cu liderii diferite
lor formațiuni politice in vederea so
luționării crizei de guvern declanșate 
săptămina trecută. După cum se știe, 
imediat după întoarcerea de la Haga, 
unde a participat la reuniunea 
C.E.E., premierul Bettino Craxi a 
prezentat președintelui republicii, 
în urma deciziei adoptate de Consi
liul de Miniștri, demisia guvernului 
său de coaliție. Motivul : înfringerea 
suferită de cabinet în Camera depu- 
taților în legătură cu decretul-lege 
privind bugetele administrațiilor lo
cale. După ce prin vot deschis depu
tății au acordat un vot de încredere 
guvernului, ei au respins ulterior, 
prin vot secret — procedură tipic 
italiană, diferită de cea existentă in 
alte țări occidentale — decretul-lege 
amintit, 73 de deputați aparținind 
partidelor majorității guvernamenta
le au votat alături de opoziție, ca
binetul fiind pus, astfel, in mino
ritate.

Format la 4 august 1983, actualul 
cabinet „pentapartid" de coaliție 
(din care fac parte democrat-crești- 
nii, socialiștii, socialist-democrații, 
republicanii și liberalii) a înregistrat 
un record în perioada postbelică : a 
rămas la conducerea țării 1 057 de 
zile. In acest fel Italia a cunoscut 
cea mai lungă perioadă de stabilitate 
politică din ultimele patru decenii. 
Nu poate fi trecut, de asemenea, cu 
vederea nici faptul că acesta a fost 
primul guvern condus de un repre
zentant al partidului socialist, după 
ce. cu o singură excepție, toate ca
binetele Italiei republicane au avut 
in fruntea lor doar democrat- 
creștini.

Cele 1 000 de zile ale coaliției celor 
cinci partide au fost marcate, după 
cum notează observatorii, de o serie 
de reușite pe plan intern, intre care 
reducerea inflației de la 20 la sută 
la 5—6 la sută în cursul acestui

de guvern din
an și înfruntarea cu un oarecare 
succes a nu puținelor „crize" și scan
daluri politico-financiare din socie
tatea italiană. Este adevărat, multe 
din problemele cronice ale Italiei, 
cum ar fi decalajul economic in con
tinuă creștere intre nordul și sudul 
țării, șomajul, și in special cel in 
rîndul tineretului, „care in cursul 
acestui an a atins un nivel-re- 
cord" („La Republica"), ca și 
dezechilibrul existent in comerțul ex
terior nu și-au găsit in schimb re
zolvarea datorită ineficienței meto
delor folosite, a faptului că la solu
ționarea lor nu au fost atrase toate 
forțele democratice din țară.

Omogenitatea de care a dat dova
dă coaliția a permis, după cum re
marcă agenția France Presse, și 
manifestarea mai directă a Italiei pe 
scena politică internațională, in sen
sul apărării suveranității sale națio
nale și a propriilor sale interese. 
Acest lucru a fost vizibil în episoa
dele de criză din Mediterana, în ati
tudinea fermă manifestată de guver
nul italian cu prilejul sechestrării 
navei „Achille Lauro" în refuzul 
de a se asocia acțiunilor militare ale 
S.U.A. împotriva Libiei, ca și repu
nerea sub control italian a instala
țiilor radar americane din insula 
Lampedusa și din Calabria.

De-a lungul celor trei ani raportu
rile dintre membrii coaliției nu au 
înregistrat însă numai momente 
line, ci au cunoscut deseori situații 
critice. Nu întîmplător in cursul 
acestei perioade guvernul a fost pus 
în minoritate in parlament de... 163 
de ori. datorită faptului că o parte 
din deputății majorității s-au alătu
rat opoziției. Cu singura excepție că 
în nici una din aceste ocazii înfrin
gerea din parlament nu a fost ur
mată, cum s-a întimplat acum, de o 
criză de guvern.

In ultimele luni, și îndeosebi după 
congresul partidului democrat-creș- 
tin, atmosfera de criză s-a făcut tot

Italia
mai mult simțită, ca urmare a pole
micilor directe dintre democrat-creș- 
tini și socialiști, îndeosebi in legătură 
cu „alternanța" la conducerea cabine
tului, primii susținînd că, „după in
termezzo"-^ socialist, „președinția 
guvernului trebuie să revină acum 
din nou democrației creștine". Po
lemica a atins accente neașteptate 
in timpul campaniei electorale pen
tru recentele alegeri din Sicilia, ceea 
ce a făcut pe numeroși comentatori 
să remarce, cum scria „La Stampa", 
că „aspra bătălie electorală ar putea 
să anunțe încheierea definitivă a so
cotelilor între principalii doi aliați 
din coaliție". Ceea ce in fapt s-a și 
întimplat.

începînd de luni, soarta cabinetu
lui Craxi se află în mîinile președin
telui Francesco Cossiga, care urmea
ză să anunțe hotărîrea sa după în
cheierea consultărilor cu liderii prin
cipalelor partide politice. După pă
rerea observatorilor politici din 
Roma, ipotezele care se pot avea in 
vedere in legătură cu soluționarea, 
actualei crize sînt mai multe : de la 
însărcinarea lui Bettino Craxi cu for
marea unui nou guvern, pină la re
curgerea la alegeri anticipate, cu doi 
ani înainte de încheierea legislaturii.

într-o declarație făcută m fața 
membrilor Direcțiunii P.C. Italian, 
Alessandro Natta, secretarul general 
al partidului, a afirmat că actuala 
formulă guvernamentală, bazată pe 
colaborarea celor cinci partide, „tre
buie considerată depășită". „A venit 
vremea să se formeze un guvern de 
program ; P.C.I. nu este dispus să 
sprijine guverne din care nu fac 
parte și miniștri comuniști", a spus 
el, adăugind că partidul comunist 
este împotriva unor soluții tranzito
rii a crizei, împotriva recurgerii la 
alte voturi de încredere in parla
ment sau a formării unor guverne 
temporare.

Radu BOGDAN

Sesiunea Consiliului Economic și Social al O.N.U.
GENEVA 3 (Agerpres). — La 

Geneva continuă lucrările sesiunii 
anuale a Consiliului Economic și 
Social al O.N.U. (E.C.O.S.O.C.). în 
prima, zi a dezbaterilor, participan- 
ților la sesiune le-a fost difuzat un 
raport al E.C.O.S.O.C. privind situa
ția economică mondială în anul 1986, 
in care, între altele, se atrage aten
ția asupra deteriorării continue a 
pozițiilor țărilor în curs de dezvolta
re în schimburile economice și fi
nanciare internaționale, ca urmare a 
termenilor inechitabili de schimb, 
datoriei externe împovărătoare și. 
în general, ca urmare a actualei 
ordini economice mondiale nejuste. 
Documentul relevă în acest sens că 
în anul 1985 din țările în curs de 
dezvoltare s-au scurs spre statele 
industrializate occidentale fonduri in 
devize totalizind aproximativ 31 mi
liarde de dolari, sumă imensă, dacă 
se au în vedere resursele de care 
dispun aceste țări și nevoia presantă 
de mijloace financiare pentru înfăp
tuirea planurilor lor naționale de 
dezvoltare economică. Această sumă 
reprezintă, în principal, ratele sca-

dente ale datoriilor externe ale țări
lor sărace, precum și dobinzile foarte 
mari, pe care trebuie să le plătească 
statelor creditoare.

Luind cuvintul în cadrul lucrări
lor Consiliului Economic și Social al 
O.N.U., Edouard Saouma, director 
general al, Organizației Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agri
cultură (F.A.O.), a atras atenția 
asupra faptului că, în pofida unei 
producții alimentare globale satisfă
cătoare, numeroase țări sărace ale 
lumii sînt confruntate cu foametea 
și subnutriția. „Este tragic să consta
tăm că persoanele subnutrite nu pot 
beneficia de actuala abundentă, căci 
cea mai mare parte a țărilor în 
curs de dezvoltare nu pot pur și 
simplu plăti achiziționarea de ali
mente de care au nevoie" — a de
clarat Saouma. El a atras atenția că, 
dacă această tendință se va men
ține, consumul mediu de produse 
alimentare a numeroase state cu 
venituri mici se va situa în 1990 sub 
nivelul din 1980. situația cea mai 
îngrijorătoare înregistrîndu-se în 
Africa.

„AFACEREA

Consecințe ale recesiunii economice 
în țările occidentale

• Rată de creștere economică „modestă" • 15,6 milioane 
șomeri în țările Pieței comune

GENEVA 3 (Agerpres). — Date sta
tistice publicate la sediul O.N.U. din 
Geneva arată că, în acest ah, rata 
de creștere economică în țările neso- 
cialiste va fi „modestă", transmite 
agenția Reuter. Efectele pe plan so
cial vor consta în menținerea la un 
nivel foarte ridicat a șomajului în
tr-un număr mare de state occiden
tale — S.U.A. și, mai ales, in țările 
vest-europene.

BRUXELLES 3 (Agerpres). — La 
sfîrșitul lunii mai, numărul șomeri
lor înregistrați oficial in țările mem
bre ale C.E.E. era de 15,6 milioane, 
informează agenția Reuter, citind un 
raport al Comisiei executive dat pu
blicității la Bruxelles. Cele mai mari

rate ale șomajului au fost înregistra
te în Irlanda (17.7 la sută), Italia 
(13,9 la sută), Marea Britanie și 
Olanda (12,2 la sută), Belgia (11,7 la 
sută) și Franța (10 la sută).

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
Comenzile primite de industria pre
lucrătoare americană s-au redus cu 
0.1 la sută în mai, arată datele gu
vernamentale publicate la Washing
ton. Specialiștii notează însă că, în 
fapt, excluzindu-se comenzile pentru 
armament, reducerea pe ansamblul 
industriei Statelor Unite este de 1,3 
la sută, ceea ce constituie un indiciu 
cert privind evoluția sub auspicii 
nefavorabile a economiei.

Totul s-a petrecut în cea mai 
mare discreție. Un inginer, ieșit la 
pensie, in vîrstă de 66 de ani, s-a 
decis să dobindească titlul de doc
torand. Henri Roques, căci acesta 
este numele „eroului" acestei în- 
timplări, s-a apucat deci cu sir- 
guință să elaboreze o „these 
d’universită". De ce s-a fixat la o 
teză universitară, și nu la una 'de 
stat („these d’etat"). aflăm din 
presa pariziană : deoarece la a 
doua formă „regulile sînt mai 
stricte". Și mai greu de trecut. 
Oarecum în contrast cu ambițiile 
sale universitare tardive, candida
tul a ales un titlu relativ anodin : 
„Mărturisirile lui Kurt Gerstein. 
Studiu comparativ al diferitelor 
versiuni. Ediție critică". Ofițerul 
nazist K. Gerstein, cu gradul de 
SS-Obersturmfuhrer, care s-a pre
dat, în aprilie 1945, armatei fran
ceze, a fost frămîntat în captivi
tate de profunde procese de con
știință, încercind chiar să se si
nucidă. El a dorit însă să lase in 
scris mărturii incontestabile despre 
ororile naziste din lagărele de ex
terminare. Profitind de faptul că 
cele cinci versiuni ale memoriilor 
lui Gerstein au fost redactate in
tr-o franțuzească aproximativă, au
torul „tezei universitare" a căutat 
cu luminarea „contradicțiile" și 
„neverosimilitățile" acestor mărtu
risiri pentru a susține de-a lungul 
a 371 de pagini că nimeni nu a 
văzut „dinăuntru" camerele de ga
zare și ajunge la enormitatea 
negării existenței acestor instru
mente monstruoase de ucidere.

Roques nu contestă existenta la
gărelor de concentrare, nici docu
mentarele filmate in care sînt pre
zentați oameni scheletici, goi și 
tunși chilug. Dar, după opinia can
didatului universitar, toate acestea 
erau banale măsuri în. scopuri sa
nitare, în „lupta contra paraziți- 
lor purtători periculoși ai tifosu
lui", iar așa-numitele „camere de

ROQUES"
gazare" nu serveau decît la... „des- 
păduchere".

Oricit ar părea de absurd, teza 
amintită a fost elogiată de un ju
riu întrunit, special, în mod dis
cret, la 15 iunie 1985 la Universi
tatea din Nantes și autorul „stu
diului critic" a primit calificativul 
„foarte bine".

Descoperită săptămînile trecute, 
„afacerea Roques" a stîrnit o fur
tună de proteste in Franța : „Nu
meroase personalități universitare 
și politice — relata la 2 iulie agen
ția France Presse — s-au declarat 
«îngrozite»- de conținutul lucrării". 
Presa a dezvăluit zilele acestea le
găturile lui Roques cu publicațiile 
de extremă dreaptă apărute în 
unele capitale vest-europene și 
prezența sa activă la intilnirea de 
la Lausanne, convocată de organi
zația „Nouvel Ordre Europeen", 
considerată un fel de internațio
nală a neonaziștilor.

Cazul a fost dezbătut și în Adu
narea Națională Franceză, unde un 
reprezentant al cabinetului a de
clarat : „Toți membrii guvernului 
sînt profund șocați și revoltați de 
afirmațiile care pun sub semnul 
întrebării existența camerelor de 
gazare". Miercuri, 2 iulie, teza lui 
Roques a fost anulată de minis
trul învățămintului superior, Alain 
Devaquet, printr-o decizie cu „ca
racter excepțional", apreciază 
A.F.P. Profesorul Jean-Claude Ri
viere, care a prezidat juriul din 
Nantes, a fost suspendat din func
țiile sale universitare.

Dacă aceste prompte decizii pun 
capăt ambițiilor universitare ale 
unui inginer pensionar, cazul tn 
sine îndeamnă din nou la vigilență 
împotriva incercărilor de a aco
peri, prin diversiune și arogantă, 
ororile nazismului. Și aceasta la 
peste 40 de ani de la holocaustul 
care a însingerat omenirea.

Petre STANCESCU
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